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A P R E SE N T A Ç Ã O
No dia 21 de outubro de 2017, no Campus Nova América da Universidade Estácio de Sá (UNESA), foi realizado o IX
Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA com expressivo número de participações
e impacto no meio acadêmico-científico nacional evidenciado nos 650 trabalhos aqui publicados no formato de resumo,
bem como no apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).
Para evidenciar a crescente dimensão que o Seminário de Pesquisa da Estácio vem alcançando, destaca-se que, nesta
edição de 2017, além de pesquisas científicas submetidas por pesquisadores que integram 42 IES do grupo Estácio,
foram recebidos para avaliação do Corpo Editorial trabalhos de outras 116 instituições de ensino superior públicas e
privadas de todo o país.
Os números só reforçam o que ora apresentamos. O processo avaliativo envolveu 7.193 pessoas, entre 6.721 autores e
472 avaliadores e resultou em 5.759 avaliações realizadas em 2.563 resumos recebidos. Os avaliadores exerceram
fundamental importância para a seleção qualitativa dos trabalhos. Destaca-se neste grupo a honrosa participação de
docentes pesquisadores de outras instituições que aceitaram nosso convite e que trouxeram individualmente um
reforço a exogenia do processo avaliativo.
A todos os avaliadores, nossa gratidão e reconhecimento de que o crescimento em qualidade deste evento se deve de
forma irrefutável às suas participações. Aos docentes pesquisadores e orientadores, nosso especial agradecimento em
proporcionar ao corpo discente um amplo campo para o desenvolvimento científico do nosso país. Aos estudantes
pesquisadores, agradecemos por acreditarem que a pesquisa fundamenta o desenvolvimento da sociedade e por se
dedicarem à investigação científica como atividade complementar à sua formação
O Seminário de Pesquisa da Estácio cumpre mais uma vez o seu compromisso da já tradicional articulação de temáticas
que privilegiam a interdisciplinaridade. Ele é verdadeiro espaço integrador de saberes, estimulando a discussão entre
diferentes áreas do conhecimento, agregando nas salas de apresentação temáticas comuns a diferentes cursos do
universo acadêmico, e proporcionando a apresentações de estudos científicos em pôsteres expostos locus apropriado
para estimular a integração entre os pesquisadores, com poder intercessor cooperativo para criação de uma visão
multidisciplinar entre diferentes instituições comprometidas com o propósito comum de interação de campos da
ciência e tecnologia.
Para engrandecer ainda mais o IX Seminário de Pesquisa da Estácio e V Jornada de Iniciação Científica da UNESA,
contamos com a ilustre participação do Professor Doutor Ronaldo Mota, Chanceler do grupo Estácio, que nos brindou
com a palestra de abertura intitulada “O conteúdo e a criatividade na aprendizagem e na pesquisa”, e foi o marco de
início de um dia de grandes discussões e aprendizados.
Por fim, para demonstrar a articulação existente entre as áreas sob responsabilidade da Diretoria de Pesquisa e
Extensão, o Professor Doutor Rafael Mario Iorio Filho apresentou no encerramento as atividades de internacionalização
de docentes e discentes do grupo Estácio, com a promessa de que as futuras edições do Seminário de Pesquisa da
Estácio ressaltem maior integração entre as atividades de Pesquisa, Pós-Graduação Stricto-Sensu, Cooperação
Internacional e Extensão.

Rio de Janeiro, outubro de 2017,

Rafael Mario Iorio Filho
Diretor de Pesquisa e Extensão - Estácio
Vice-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa - UNESA
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R E L A Ç Ã O D O S SE M I N Á R I O S T E M Á T I C O S
Manhã
ARBOVIROSES 1
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 1
CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS E FITOTERÁPICAS
CINEMA E FOTOGRAFIA
CULTURA DIGITAL E NOVAS MÍDIAS 1
DIREITO CIVIL 1
DIREITO CONSTITUCIONAL 1
DIREITO CONSTITUCIONAL 3
DIREITO DA MULHER
DIREITO INTERNACIONAL
DIREITO PENAL 1
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL
DIREITO, TRABALHO E INOVAÇÕES COMERCIAIS 1
DIREITOS HUMANOS E INCLUSÃO 1
DISCURSO JURÍDICO
DOENÇAS CARDIOVASCULARES E METABÓLICAS 1
DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS
EDUCAÇÃO E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 1
ENERGIAS RENOVÁVEIS E MATERIAIS
ENGENHARIAS 1
ENGENHARIAS 3
FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO FÍSICO 1
HISTÓRIA E MEMÓRIA
MEDIAÇÃO E DIREITO 1
MEIO AMBIENTE 1
MEIO AMBIENTE 3
PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS EM SAÚDE 1
SAÚDE BUCAL 1
SAÚDE DA CRIANÇA E DA MULHER
SAÚDE MENTAL E PSICOLOGIA 1
URBANISMO 1
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Tarde
ÁGUA E MEIO AMBIENTE
ARBOVIROSES 2
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 2
COMUNICAÇÃO E CULTURA DAS MÍDIAS
CRISE DE REFUGIADOS E DIREITOS HUMANOS
CULTURA DIGITAL E NOVAS MÍDIAS 2
DIREITO CIVIL 2
DIREITO CONSTITUCIONAL 2
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DIREITO PENAL 2
DIREITO, TRABALHO E INOVAÇÕES COMERCIAIS 2
DIREITOS CIVIS E POPULAÇÃO LGBT
DIREITOS HUMANOS E INCLUSÃO 2
DOENÇAS CARDIOVASCULARES E METABÓLICAS 2
EDUCAÇÃO E/EM SAÚDE
EDUCAÇÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
EDUCAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 2
ENGENHARIAS 2
EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA
FILOSOFIA E DIREITO
FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO FÍSICO 2
GESTÃO
LITERATURA E LINGUÍSTICA
MEDIAÇÃO E DIREITO 2
MEIO AMBIENTE 2
PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS EM SAÚDE 2
QUALIDADE NUTRICIONAL
SAÚDE BUCAL 2
SAÚDE HOSPITALAR
SAÚDE MENTAL E PSICOLOGIA 2
SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL E REALIDADE VIRTUAL
SOCIOLOGIA E DIREITO
URBANISMO 2
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Ciências Jurídicas
Curso: Direito
Título:

A (IN)EFETIVIDADE DOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA NO PROCESSO DE DESPOLUIÇÃO DA BAÍA DE
GUANABARA
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Autor(es) Tatiana Fernandes Dias da Silva
E-mail para contato: tfdsilva@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Baía de Guanabara, poluição, Termo de Ajustamento de Conduta, alternativa, judicialização
RESUMO
O objetivo do trabalho é analisar os principais Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados para auxiliar no processo de despoluição da
Baía de Guanabara, desde a época da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), em 1987 até a presente data, 2017. Para
tanto a abordagem teórica teve por base o estudo histórico das formas extrajudiciais de soluções de conflitos coletivos e difusos no Brasil,
legislações nacionais pertinentes ao tema como o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069/90 que introduziu no país do TAC, o Código de
Defesa do Consumidor, Leio n. 8.078/90 que alterou a lei da Ação Civil Pública, Lei n. 7.347/85, para incluir na redação de seu artigo 5° o § 6°,
instituindo o TAC como mecanismo extrajudicial para a resolução de controvérsias que envolvam meio ambiente, infração a ordem econômica,
urbanística, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e qualquer outro interesse difuso ou coletivo, e ainda,
doutrinadores como Édis Milaré, Ildete Regina Vale da Silva, Celso Veiga Júnior, José R. Morato Leite, Patryck Ayala, José Afonso da Silva, Elmo
Amador, Victor Coelho e os principais Termos de Ajustamento de Conduta firmados para auxiliar no processo de despoluição da Baía de
Guanabara, desde a implantação da antiga FEEMA até hoje. A Baía de Guanabara há anos sofre com a poluição de suas águas. Inúmeros e
infrutíferos planos governamentais foram criados com o objetivo de despoluição da mesma. Na busca pela sua recuperação e reparação do dano
ambiental, alguns TACs foram firmados, contudo não se demonstraram efetivos. Diante das tentativas para despoluição da Baía de Guanabara e a
utilização de TACs para tentar minimizar os danos ambientais sobre a mesma, faz-se necessário à criação de métodos eficazes de solução de
conflitos ambientais, políticas ambientais rigorosas para a construção na área ao entorno da Baía, controle e fiscalização das licenças ambientais
concedidas as indústrias, políticas públicas de esgotamento sanitário em municípios fluminenses onde esses ainda são precários, sanções enérgicas
ao descumprimento da norma e rigorosa fiscalização por parte do Poder Público no cumprimento dos TACs. Este sem dúvida poderia ser uma
alternativa viável a judicialização dos conflitos ambientais, mas enquanto o poder público carecer de iniciativas rigorosas que viabilizem e
fiscalização desses, mecanismos extrajudiciais de pacificação de conflitos, serão instrumentos inefetivos em prol da preservação do meio ambiente
e na busca do desenvolvimento sustentável.
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A APLICABILIDADE DOS DIREITOS E DEVERES DOS GUARDIÕES NA GUARDA COMPARTILHADA
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Autor(es) José Felicio Bergamim
E-mail para contato: andreia.m.adv@gmail.com
IES: ESTÁCIO BRASÍLIA
Palavra(s) Chave(s): Guarda compartilhada. Garantias. Direito de família. Deveres. Responsabilização
RESUMO
O presente estudo tem como temática a aplicabilidade dos direitos e deveres dos guardiões na guarda compartilhada. O problema de pesquisa foi
assim delimitado: Como equilibrar os conflitos entre direitos e deveres na guarda compartilhada (GC) ? . As hipóteses, com uma provável resposta
ao questionamento do problema proposto, estão assim indicadas: a) As recentes alterações legislativas poderão minimizar ou evitar os conflitos
identificados. b) As recentes alterações legislativas não influenciam no bem-estar do menor, sendo necessária alteração no instituto jurídico em
análise. Os objetivos foram assim delineados: a) Objetivo Geral i) Compreender a aplicação do instituto da guarda compartilhada; b) Os Objetivos
específicos foram assim definidos: i) Avaliar vantagens e desvantagens da legislação acerca da guarda compartilhada; ii) Harmonizar conflitos
conforme os direitos e deveres dos genitores. Portanto, a temática apresentada visa entender os conflitos existentes entre direitos e deveres dos
pais e dos filhos menores, buscando a melhor forma de convivência para ambos, pois, os conflitos colocam em risco a relação dos pais com as
crianças, causando um desequilíbrio à saúde física, mental, psicológica e emocional dos filhos. Para o cumprimento de todos os objetivos deste
estudo, deverão ser utilizados os seguintes métodos científicos: dedutivo, monográfico, leituras de reconhecimento e de seleção, bem como
consultas à internet. Quanto à técnica, fez-se uso de pesquisa e documentação indireta, ou seja, bibliográfica, leituras crítica e interpretativa, com
fichamento do material bibliográfico e documental encontrado. Dessa forma, tem-se por escopo a análise do instituto jurídico da guarda
compartilhada no Brasil, avaliando com profundidade suas peculiaridades tanto em relação aos pais, quanto às crianças, o objeto principal das
lides decorrentes da fragmentação do núcleo familiar. A principal característica da guarda compartilhada é o bem-estar do menor, ou seja, o
parâmetro é “felicidade” da criança, de maneira que haja o mínimo de transtornos no desenvolvimento físico, intelectual e mental do (s) filho (s).
Ocorre que, aqui no Brasil, o instituto da Guarda Compartilhada é recente, não havendo ainda jurisprudência e doutrina suficiente para sopesar as
circunstâncias dos processos que desembarcam nas varas de família. A guarda compartilhada, também conhecida como igualdade parental, traz
em seu bojo o aspecto da continuidade para a criança, tanto de sua vida escolar quanto emocional e de vínculos parentais com seus genitores,
dessa forma, a guarda se constitui em mecanismo de garantia dos direitos e garantias fundamentais para o menor de modo que a referência
continue sendo o poder familiar, não destituído, mas partilhado e harmonizado. Em relações extremamente conflituosas a guarda tem como
objetivo evitar, ou minimizar, a alienação parental. Pode-se afirmar que a guarda compartilhada, como instituto do direito de família, é mais do
que um instrumento jurídico, é uma ação positiva no sentido de não comprometer o futuro do infante envolvido nas disputas, por vezes
conturbadas, deixando que aspectos do cotidiano continuem transcorrendo normalmente, e que os adultos envolvidos se comprometam com a
garantia de toda assistência necessária, sob pena de responsabilização. Por fim, para que a guarda compartilhada seja, de fato, um mecanismo
eficaz, é necessário que os pais minimizem os conflitos existentes, dando prioridade para as crianças, a guarda foi instituída visando o princípio do
melhor interesse da criança e do adolescente, diminuindo assim os impactos decorrentes da ruptura conjugal, beneficiando os filhos que terão um
crescimento saudável.
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A AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA GENTRIFICAÇÃO NA REGIÃO CENTRAL DE NITEROI ATRAVÉS DA ANÁLISE DA
DIFERENCIAÇÃO DE RENDA DO USO DO SOLO (RENT GAP)
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RESUMO
O presente resumo insere-se no âmbito de pesquisa em andamento acerca da ocorrência do fenômeno da gentrificação como conseqüência do
projeto de revitalização da região central do Município de Niterói, atualmente em execução. O objetivo geral é identificar a ocorrência de
gentrificação em curso juntamente com a expansão da modificação dos ativos urbanos, já observada em um novo perfil urbano de ocupação
imobiliária e comercial assim como identificar estratégias possíveis de redução do impacto socioeconômico da intervenção nas cidades. O estudo
reforça a importância de uma análise acadêmica empírica e multidisciplinar com a participação da sociedade civil nas decisões acerca da gestão da
cidade. Em fase preliminar, foi identificada a ausência de planejamento urbano para áreas carentes da região, estas identificadas como Áreas de
Especial Interesse Social (AEIS). Nas favelas que integram a região central, não existia qualquer plano de intervenção urbana nessas comunidades,
sendo possível a conclusão de que a mera delimitação de tais áreas se mostra ineficaz no que tange ao planejamento urbano inclusivo na
modernização prevista. Atualmente a pesquisa se direciona ao levantamento estatístico do valor de mercado de uso do solo para avaliação da
especulação imobiliária oriunda do projeto de revitalização apontado. A metodologia utilizada envolve pesquisa quali-quantitativa realizada
através da análise da variação de preços do mercado imobiliário residencial e comercial e entrevistas, assim como a identificação dos imóveis
vazios da região central. Utilizando como fundamentação teórica o conceito econômico de gentrificação adotado por Neil Smith, que delimita a
ocorrência da gentrificação através da diferenciação no valor de uso do solo (rent gap), utilizando-se da desvalorização programada para
recapitalização de ativos mediante modernização urbana. Possibilita-se, assim, a mercantilização do solo urbano além de influenciar o processo de
remoção forçada, ocasionando um emburguesamento social. Pretende-se fazer um levantamento junto ao Sindicato de Habitação do Rio de
Janeiro (SECOVI-RJ), para avaliação preço médio dos imóveis dos anos de 2012 a 2016, analisando a evolução da especulação imobiliária antes e
depois da aprovação da Lei 3061 de Dezembro de 2013 que autoriza a instituição da Operação Urbana Consorciada da área central de Niterói,
dando inicio ao projeto de Revitalização do Centro. Como nota conclusiva preliminar, embora não seja possível identificar o aspecto externo do
processo de gentrificação em curso, tais como mudança das características culturais e do status social do comércio local, este cenário já pode ser
identificado através do novo modelo de condomínios já ocupados na região central de Niterói. Este novo padrão econômico determinado pela
análise de mercado fornecerá dados importantes para delimitação de uma mudança no perfil de ocupação da região e suas implicações na
efetivação do Direito à Cidade e na identificação fática da ocorrência da gentrificação.
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RESUMO
O Direito é a profissão da palavra, uma vez que os profissionais dessa área vivem primacialmente do Direito e da Língua Portuguesa. A linguagem é
indubitavelmente o seu principal instrumento de trabalho e esse profissional, mais do que qualquer outro, precisa saber utilizar o vernáculo de
forma culta, estética e precisa. Ademais, dada a relevância da tarefa a ser desempenhada pelo operador do Direito, a linguagem jurídica utilizada
por ele deve ser expressa com grau de formalidade adequado ao assunto e ao interlocutor. Assim, cabe a esse profissional fazer uso de formas
linguísticas em seu discurso com conhecimento, tática e habilidade, a fim de produzir argumentos de forma eficiente. Ademais, ele deve ser capaz
de mitigar argumentos da parte adversária ao longo do processo, com vistas a promover uma determinada versão da realidade que garanta a
defesa de sua tese, dando-lhe pujança e autoridade. Posto isso, é justificável a busca de uma melhor elaboração do discurso com vistas a torná-lo
mais persuasivo e atrativo. A principal situação-problema desta investigação consiste em investigar o papel do Sistema da Avaliatividade no
discurso jurídico, particularmente da categoria de julgamento, que trata dos recursos utilizados para julgar o comportamento das pessoas em
termos de sanção social e estima social. Esta pesquisa, que tem amparo na metodologia bibliográfica, visa a sustentar que a Avaliatividade é um
sistema de recursos interpessoais à disposição do produtor de textos para que se posicione em relação ao que expressa. Com efeito, por
intermédio das escolhas linguísticas é possível variar o grau de formalidade, distanciamento, intensidade, ênfase etc., ou seja, a linguagem oferece
uma miríade de mecanismos para que avaliações diversas possam ser atribuídas aos aspectos mais diferentes das atitudes cotidianas. As
conclusões desta pesquisa, portanto, apontam para a convicção de que o Sistema de Avaliatividade, como ferramenta persuasiva, parece merecer
destaque nos estudos de argumentação jurídica, na medida em que, ao longo de um processo judicial, há uma expectativa de que o operador do
direito seja capaz de ampliar, diminuir, reforçar, anular argumentos para que a defesa de uma tese jurídica possa ser bem-sucedida. Ainda com
amparo na metodologia bibliográfica, foi possível concluir que a linguagem desempenha um papel central no Sistema da Avaliatividade, na medida
em que é por meio da linguagem valorada que se constrói o real, o que é indispensável para quem busca – como no Direito – a verossimilhança
muito mais vezes que a verdade real. De fato, a forma como esses profissionais fazem uso da linguagem, em peças processuais, para
deliberadamente avaliar positivamente ou negativamente o comportamento ou o caráter de uma pessoa, com vistas a persuadir um auditório e
garantir a sua adesão, demonstram a relevância dos estudos acerca da Avaliatividade. Dessa forma, o operador do direito pode fazer uso da
linguagem de forma a direcionar a compreensão de seu interlocutor da maneira que melhor lhe convier, cabendo a este último assumir uma
postura mais crítica no sentido de entender que uma versão é sempre construída a partir de interesses específicos. Isso nem sempre é uma tarefa
fácil, mas necessária, particularmente na posição de um magistrado, que dará a prestação jurisdicional mediante a apresentação de evidências e
de argumentação jurídica, mas sempre movido pelo livre convencimento motivado.
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RESUMO
O aborto gera muita controvérsia nos debates jurídicos e políticos, principalmente em relação a aspectos filosóficos e religiosos que envolvem o
início da vida humana. Contudo, diante da inocuidade dos debates no âmbito em que se realizam, necessário se faz trazer à luz do Direito a
questão do aborto provocado, haja vista a existência de tratados internacionais de direitos humanos que tratam diretamente dos direitos sexuais e
reprodutivos das mulheres e a posição desses tratados no ordenamento jurídico brasileiro que, em consonância com o teor do artigo 5º, §2º, da
Constituição da República Federativa do Brasil, podem ter derrogado os artigos referentes à criminalização do aborto no Código Penal. Assim, foi
feita, inicialmente, a análise do aborto no Brasil, trazendo seu panorama em relação à sua criminalização e aos avanços já feitos na seara
jurisprudencial, adentrando posteriormente à sua questão social diante dos números de abortos mencionados nas obras referenciadas, o que
tornou possível, então, a análise da criminalização do aborto em si, de acordo com os princípios constitucionais e os princípios democráticos
atinentes à criminalização de condutas. Após, foi discutida a controvérsia existente e a teoria que veio a ser adotada pelo Supremo Tribunal
Federal sobre a posição supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos, indicados no artigo 5º, §2º, da Constituição Federal, dentro do
ordenamento jurídico brasileiro. Somente então foi possível analisar a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
a Mulher (CEDAW), de Nova Iorque, 1979, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, de Belém do
Pará, 1994, e o Protocolo Facultativo à CEDAW, todos ratificados pelo Congresso Nacional e promulgados, respectivamente, pelos Decretos
4.377/2002, 1.973/1996 e 4.316/2002, em contraposição ao Código Penal e à Convenção Americana de Direitos Humanos. As convenções
mencionadas foram ratificadas pelo Congresso Nacional antes do advento da Emenda Constitucional nº 45 de 08 de dezembro de 2004, de forma
que fica garantido o estado supralegal a essas normas, conforme apresentado neste estudo. Para a confecção do presente trabalho foi utilizada
como metodologia a pesquisa bibliográfica através de livros que tratam direta e indiretamente sobre o tema, além de artigos, legislações e
jurisprudência encontrados em sítios oficiais na rede mundial de computadores. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar, em conjunto com o
quadro social do país, a existência de tratados de direito internacional que abordam os direitos das mulheres e a sua influência, através de
princípios constitucionais, na criminalização do aborto pelo ordenamento jurídico brasileiro. Diante de todo o estudo, foi possível afirmar que
houve a derrogação tácita do artigo 124 do Código Penal após a aprovação, pelo Congresso Nacional, dos tratados de direitos humanos em que o
Brasil se compromete a eliminar todas as formas de discriminação contra a mulher, inclusive com a derrogação de disposições penais que a
provoquem, haja vista a posição supralegal destes tratados em relação ao Código Penal que tem natureza de lei ordinária Ao terem sido aprovadas
as Convenções por serem todas posteriores à criminalização do aborto pelo Código Penal e colidirem frontalmente com a norma penalizadora,
essa deve ser considerada derrogada pelas novas normas, seja pelo fato de serem mais recentes, seja pelo fato de serem consideradas superiores
dentro do ordenamento jurídico pátrio. A internalização desses tratados, portanto, deve ser considerada medida suficiente e adequada para que
seja revista a criminalização do aborto, com a adoção de outras medidas mais eficazes tanto para preservar a vida e a dignidade da mulher, quanto
para garantir que a escolha do prosseguimento da gravidez se dê da melhor maneira possível para a mulher, para a criança que pode vir a nascer e
para toda a sociedade.
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RESUMO
O estupro é a prática não consensual do sexo, imposta por violência ou ameaça de qualquer natureza. Qualquer forma de prática sexual sem
consentimento de uma das partes, envolvendo ou não penetração, configura estupro. Consentimento é um conceito-chave para compreendermos
e admitirmos que existe uma diferença entre sexo e estupro. Sexo é consensual, e sem consentimento, passa a ser estupro. O artigo 213 do Código
Penal tipifica o crime de estupro. A Lei 12.015/2009, alterou o Título VI Código Penal, passando a denomina-lo como “crimes contra a dignidade
sexual”. Uma das principais alterações decorrentes da Lei 12.015/09 foi à consideração do estupro como um crime comum, praticado por qualquer
pessoa, independentemente do gênero ou opção sexual, em consonância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. O termo
cultura do estupro surgiu na década de 70 por feministas americanas e, é utilizado para descrever um ambiente no qual o estupro é predominante
e no qual a violência sexual contra as mulheres é normalizada na mídia e na cultura popular. A tolerância e a normalização acabam incentivando
ainda mais as atitudes violentas. Entre os exemplos de comportamentos associados à cultura do estupro estão a culpabilização da vítima, a
sexualização da mulher como objeto e a banalização da violência contra a mulher. A presente pesquisa pretende, através do estudo de caso
desmistificar a chamada cultura do estupro como responsabilidade da vítima mulher, com a finalidade de posterior análise sobre a incidência de
aplicação da lei positivada em relação ao dano efetivamente causado, inclusive a lei 11.340/2006, identificando, assim, as necessidades de tutela
jurisdicional e à efetiva aplicação da Lei para o atingimento de sua destinação social, sejam eles nos mecanismos de aplicação, seja na
interpretação legal dos fins sociais a que ela se destina. Utilizar-se-á uma abordagem teórica, apoiada em estudo bibliográfico-documental com
vistas a estudar a atual política de proteção e combate a toda e qualquer forma de violência sexual contra à mulher, nos âmbitos em que a lei
prevê. Far-se-á uso de uma metodologia amparada na pesquisa descritiva, partindo de meandros teóricos, à luz do entendimento doutrinário
dominante, podendo desenvolver-se em procedimento de campo, através de entrevistas a profissionais das cadeiras do Direito e das Ciências
Sociais, entre outros. O real propósito da lei seria certificar que o protagonista do estupro é o estuprador. O estupro se alimenta do machismo para
agir em silêncio. Às vezes, é cometido sem que vítima e agressor se sintam nesse papel. Isso porque os discursos que legitimam o desejo do
homem sobre o da mulher estão introjetados em ambos os gêneros. A sociedade, quando toma conhecimento de um estupro, passa a estigmatizar
a vítima, tratando-a diferentemente, como se estivesse suja, contaminada com o sêmen do estuprador. A conjugação de todos esses fatores faz
com que a vítima, mesmo depois de violentada, não comunique o fato à autoridade policial. Independente de a mulher estar solteira, casada ou
viver em união estável, ela tem o direito de dispor do seu corpo, da forma que ela melhor entender, caso não seja de sua vontade manter relação
sexual, independente do motivo, não se justifica a violência do homem contra a mulher, obrigando-a a manter relação sexual. Na medida em que a
sociedade avança em suas concepções, o Direito, como espelho dessa sociedade, também sofre injunções. Deve se adaptar a cada momento
histórico. A presente pesquisa encontra-se em andamento, e será conduzida pela análise da questão de per si e investigará os aspectos mais
relevantes, que poderão conduzir a desmistificação da machista cultura do estupro como responsabilidade da mulher, a fim de determinar os
fatores de obstrução ao respeito a dignidade da pessoa humana e a efetivação do fim social tanto da lei penal quanto da Lei 11.340/2006.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo discutir a dinâmica em torno dos projetos de urbanização em específico na região da Cracolância de São
Paulo e a efetividade de direitos dos cidadãos envolvidos. A metodologia adotada é a da pesquisa interdisciplinar, com orientação epistemológica
na teoria crítica, sobretudo de perspectiva marxista, entre os ramos do Direito, Sociologia, Geografia e da Criminologia. A pesquisa propõe ser
qualitativa, a partir de revisão bibliográfica e pesquisa empírica com base nos documentos que tratam a respeito dos episódios ocorridos na região
da Cracolândia protagonizados pela prefeitura de São Paulo, desenvolvida, portanto, a partir das investigações das tensões territoriais, decorrentes
das políticas de desenvolvimento urbano. O título do presente trabalho já antecipa o seu tema: a política urbana adotada atualmente na cidade de
São Paulo, especificamente na área conhecida como Cracolândia, analisando a relação entre os interesses de mercado e efetividade de direitos dos
cidadãos, especialmente no direito à cidade. Nesse sentido, partindo da premissa de que as sociedades têm se desenvolvido com a formação de
grupos de interesses por vezes antagônicos e conflitantes entre si, questiona-se: Seria possível um plano de desenvolvimento urbano plural
democrático para a solução de problemas de moradia e saúde pública? Um modelo de cidade que atenda aos interesses econômicos e sociais é
viável? A hipótese trabalhada no presente trabalho é de que o planejamento urbano deslindado exclusivamente pela lógica de mercado agrava os
conflitos sociais, tendo reflexão direta no direito à cidade e asseverando negligências aos direitos básicos de cidadãos como o direito à moradia, à
saúde e assistência social. Ainda que o direito à cidade esteja positivado, garantindo a necessária participação da população, a realidade
demonstra que a política urbana muitas vezes lida com os problemas sociais de forma impositiva, atendendo exclusivamente aos interesses
privados afastando a participação popular no processo. O Estado, na condição de tutela dos supracitados direitos constitucionais, na prática tem
se imiscuído em interesses de clara vertente capitalista-especulativa, ao apoiar projetos de cidade que promovem a continuidade de uma
urbanização excludente, com pouco diálogo com a população, refletindo uma postura pouco compromissada à realização plena dos cidadãos e
efetividade de seus direitos no espaço urbano público. Tal conclusão se confirma na análise das recentes ações municipais na região da
Cracolândia, que deixou de observar o projeto interdisciplinar para o local, denominado “Redenção” - que previa o início do trabalho com equipes
de saúde na região, com o propósito de retirar as pessoas na medida em que existissem alternativas de moradia -, para, valendo-se de um decreto
recém publicado que declarou a área “de utilidade pública”, promover ações de desapropriação de moradias, demolição, além do fechamento de
estabelecimentos comerciais por suposto funcionamento irregular, sem qualquer diálogo com setores da sociedade ou comprovação de
efetividade para a solução do problema da região. As críticas ao episódio ocorrido na Cracolândia não têm o propósito de romantizar o grave
problema de saúde pública e social da região ou idealizar uma política urbana isenta da influência e do poder do capital imobiliário. Entende-se,
por outro lado, que apenas um modelo de cidade discutido e socialmente construído, com processos de consulta pública e assembleias
participativas para a aprovação de projetos urbanísticos pelos próprios moradores, pode ser efetivo na solução de questões sociais e de saúde
pública, como no caso em referência, e no respeito e efetivação dos direitos dos cidadãos, a exemplo de outros modelos identificados nesta
pesquisa.
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RESUMO
Trata - se de pesquisa interdisciplinar, em andamento, que visa a observar os efeitos do reconhecimento do nome social para o processo de
formação da identidade da criança transgênero. Nos últimos anos, o tema ganhou relevância ao surgirem políticas públicas, em âmbito nacional,
estadual e local, voltadas para a população transgênero, com o intuito, dentre outros de facilitar o uso de documentos acessórios com o nome
social de transexual e travesti concomitantemente, desta forma, dando início à diversas ações judiciais para a retificação de registro civil com base
na Lei de Registros Públicos. No entanto, quando se trata de criança em desenvolvimento, reconhecidamente transgênero, quais os pressupostos
adotados? A identidade é forma essencial de autonomia jurídica sobre o direito ao nome correspondente à identidade de gênero no registro civil.
E, o nome social é aquele pelo qual o individuo deseja ser atendido, ou seja, aquele que identifica o gênero que ele expressa, independente do seu
nome de registro civil, livrando-o, assim, de situações constrangedoras e vexatórias. Tal fato é agravado quando se trata de criança em
desenvolvimento, e à mercê de constantes ataques de bullying, por parte de colegas e do próprio meio no qual está inserido. Com base nesses
argumentos, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais (CNCD/LGB) ,
por meio da Resolução do CNJ n 12 , de 16 de Janeiro de 2015, estabeleceu parâmetros para a garantia das condições de acesso e permanência de
pessoas travestis e transexuais - e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não reconhecida em diferentes espaços sociais - nos
sistemas e instituições de ensino, formulando orientações quanto ao reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua
operacionalização. Com a medida deve ser garantido, àquelas e àqueles que o solicitarem, o direito ao tratamento oral exclusivamente pelo nome
social, em qualquer circunstância, não cabendo qualquer tipo de objeção de consciência. A decisão também determina que o campo "nome social"
deve ser inserido nos formulários e sistemas de informação utilizados nos procedimentos de seleção, inscrição, matrícula, registro de frequência,
avaliação e similares. O objetivo da presente pesquisa é verificar a efetividade desta Resolução no meio escolar e seus efeitos quanto à integração
plena destas crianças. Para tal, o método de pesquisa a ser utilizado é a fenomenologia junto à pesquisa de campo, qualitativa, empírica e
bibliográfica. O acesso aos dados dar-se-á por meio de entrevistas presenciais com pais de transgêneros, pertencentes aos grupos “mães pela
diversidade” e ONG Arco-Íris, com objetivo de conhecer suas experiências vivenciadas quanto ao reconhecimento da identidade de seus filhos no
meio escolar em que estão inseridos. Como conclusão parcial da pesquisa, vale registrar que indícios apontam um longo caminho a se trilhar.
Apesar da Resolução apontada, a criança transgênero ainda sofre com o desconhecimento e preconceito, quando precisa, por exemplo, ir a um a
um banheiro “ especial”, normalmente de funcionários, por não estar “ adequado” a usar o banheiro de alunos, uma vez que, em seu processo de
formação, o gênero biológico se contrapõe ainda ao que verdadeiramente é.
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RESUMO
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a Lei Maior do Estado brasileiro, ela tem supremacia e legitimidade para impor que seus
ditames sejam cumpridos pelo Poder Público. Nesse sentido, muitas das vezes, as leis constitucionais necessitam de regulamentação específica
para terem validade e poderem ser aplicadas no ordenamento jurídico pátrio. Todavia, quem deveria legislar e dar efetividade à Constituição
muitas vezes se omite e não cumpre a imperatividade constitucional. Com intuito de combater essa omissão, que é considerada inconstitucional, a
CRFB/88 trouxe dois mecanismos de controle: o Mandado de Injunção e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, que têm como
finalidade reconhecer a omissão inconstitucional e dar ciência ao responsável para que este tome as medidas necessárias. Ocorre que, o simples
ato de dar ciência a quem tem o dever constitucional de legislar pode não ser o suficiente para sanar a mora legislativa do Estado. Nessa esteira, o
presente estudo irá se debruçar nesses institutos de combate à omissão legislativa constitucional, analisando suas origens, casuísmos legais, além
de distingui-los, visto que embora tenham a mesma essência, apresentam diferenças cruciais para a compreensão da matéria. Além disso, há uma
análise jurisprudencial dos julgados do Supremo Tribunal Federal com observância na efetividade tanto do MI quanto da ADO, ou seja, se houve ou
não a produção da legislação exigida pela Constituição Federal. Assim, as hipóteses acerca do tema são: como estão sendo aplicados esses
mecanismos? Eles de fato estão sendo eficazes? Quantas leis já foram produzidas a partir de uma ação dessa natureza? O trabalho teve como
objetivo demonstrar como a imperatividade constitucional está sendo respeitada no ordenamento jurídico pátrio, tendo como foco a efetividade
desses mecanismos que combatem as omissões legislativas, que, na maioria das vezes, embora se tenha declarado a inconstitucionalidade do ato
omissivo, não se tem chegado a quase nenhum resultado efetivo, ou seja, a produção legal. Por fim, após uma aprofundada pesquisa
jurisprudencial, onde foram selecionados 6 julgados, pôde-se concluir que, na grande maioria dos casos, nem sequer existem projetos de leis que
resolveriam plenamente as lides, na forma do art. 5º, LXXI, da CF, ocasionando uma inversão de funções: o Poder Judiciário está se vendo obrigado
a legislar (indiretamente) enquanto o Poder Legislativo, acomodado, mesmo após a ciência de sua atitude que fere a Carta Maior, não está
legislando, permanecendo omisso, sendo estes atos atípicos a tais Poderes.Já nas ADO’s, embora seja gritante a demora para tramitação de um
dispositivo legal, pelo menos há a incidência de projetos de leis que, quando sancionados, poderão dar efetividade à Constituição Federal, mesmo
que 28 anos após a sua existência.Tudo isso, além de ser totalmente contrário à Constituição da República Federativa do Brasil, gera uma enorme
insegurança jurídica aos cidadãos, que são os maiores prejudicados com a inércia legislativa do Estado, deixando, muitas vezes, de exercer seus
direitos constitucionalmente garantidos, tendo violado o princípio da Dignidade da Pessoa Humana que é basilar em um Estado Democrático e
Constitucional de Direito. A metodologia da pesquisa é bibliográfica e jurisprudencial, qualitativa.

Título:

A EXPECTATIVA PROTECIONISTA ACERCA DA EFETIVIDADE DOS FINS SOCIAIS DA LEI 11.340/2006 E SUA APLICAÇÃO NO
36
COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER

Autor(es) Bianca de Medeiros Violante; Cíntia de Faria Asevedo
E-mail para contato: biancaviolante43@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): violência doméstica, mulher, gênero, fins sociais, direito penal

IES: UNESA

RESUMO
É dever do Estado, em uma ação conjunta de seus Poderes, a busca pela efetivação dos direitos e a guarda da dignidade à toda pessoa humana.
Dentre esses compromissos perante a sociedade, tem-se a busca pelo alcance da dignidade da pessoa humana da mulher e da efetiva garantia de
seus direitos, quais sejam: uma vida livre de violência (grifo nosso), livre de toda forma de discriminação e, de ser valorizada e educada livre de
padrões estereotipados de comportamento e práticas sociais e culturais, baseados em conceitos de inferioridade de subordinação, conforme o
art.6º da Convenção de Belém do Pará, ratificada pelo Brasil em comprometimento ao combate e prevenção à violência contra à mulher. A Lei
11.340/2006, popularmente denominada Lei Maria da Penha, é diploma legal com caráter de medida afirmativa, que tem como um de seus fins
sociais a proteção das mulheres que se encontram em situação de violência de gênero no ambiente doméstico familiar e nas relações íntimas de
afeto. A Lei, conforme descrito em seu preâmbulo e artigo 1º, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a
mulher, conforme previsão constitucional do §8º do art. 226. O presente trabalho tem como objetivo identificar os óbices à efetiva aplicação da
Lei para o atingimento de sua destinação social, sejam eles nos mecanismos de aplicação, seja na interpretação legal dos fins sociais a que ela se
destina, utilizando-se de abordagem teórica, apoiada em estudo bibliográfico-documental com vistas a estudar a atual política de proteção e
combate a toda e qualquer forma de violência contra à mulher nos âmbitos em que a lei prevê. Envolverá, também, metodologia apoiada em
pesquisa qualitativa, por meio da técnica de pesquisa de campo. O combate à violência doméstica contra à mulher, em todos os seus aspectos, é
tema que merece real atenção, ante a vulnerabilidade que se encontra a mulher sob situação de violência. O real propósito da lei deveria ser o
combate à violência doméstica como um dano social oriundo da desigualdade de gêneros e não somente ser um instrumento isolado de proteção
individual a cada mulher ofendida. Por conseguinte, ante ao fato da violência, inclusive, perpassar a pessoa da mulher e atingir a família, o que
acaba por se tornar, a posteriori, um ciclo muito mais complexo de agressões, fazem-se necessárias políticas públicas e medidas protetivas que
surtam real eficácia. Compete ao judiciário e a polícia, em ação conjunta o combate primário a agressão e efetivar a garantia de segurança àquela
mulher vítima no caso concreto determinado e a sua prole. Entretanto, partindo desta afirmação, é possível vislumbrar a omissão legal em sua
função de prevenção geral, que vai além da simples reprimenda, em estabelecer medida cautelar para reeducação do agressor, ignorando-se o
fato de que este mesmo agressor em potencial pode fazer novas vítimas em uma nova relação. Daí a conclusão de que a tutela legal e o fim social
a que se destina a lei ser de caráter de prevenção geral, visando o bem estar social feminino e a dignidade do gênero mulher de modo geral, ou
seja, a prevenção a um dano social. A partir deste viés, a assistência conjunta dos Poderes a qual preconiza o art. 3º da Lei é para que as políticas
públicas e as medidas protetivas operem uma real mudança nos índices de violência de gênero contra a mulher, ou seja, que sejam estas de forma
significativa e substancial e não apenas um diploma legal com caráter de direito penal simbólico. A presente pesquisa encontra-se em andamento,
aguardando a coleta de dados de pesquisa de campo a fim de determinar tais fatores de obstrução a efetivação do fim social da referida lei.
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RESUMO
O presente trabalho é uma proposta de estudo da aplicabilidade jurídica do Instrumento Particular de Garantia de Execução de Obras de
Infraestrutura Urbana em Parcelamento de Solo, assinado entre a empresa loteadora (a contratada) e o poder público executivo municipal
brasileiro (o contratante), suas consequências para o desenvolvimento urbano e a realização das funções de habitar, trabalhar, circular e recrear,
na tentativa de proporcionar uma vida socioambiental equilibrada e sadia às populações das diversas regiões. Este Instrumento Jurídico possibilita
a aplicação efetiva da função socioambiental da propriedade e proporciona uma vida equilibrada e sadia para as populações da região loteada e
seu entorno? Na tentativa de responder a essa questão é que analisamos a viabilidade da aplicação da função socioambiental do Instrumento
Particular de Garantia de Execução de Obras de Infraestrutura Urbana em Parcelamento de Solo, e obrigatoriamente, por conceituar propriedade,
função social e ambiental da propriedade para o ordenamento jurídico brasileiro. Como bem sabemos, apesar da importância fundamental do
arcabouço da legislação que trata do Direito Urbanístico, ela não é suficiente para garantir a realização do bem socioambiental, pelo qual a
população tanto anseia, necessita e, muitas vezes, não encontra amparo no Poder Público. Daí a necessidade desta avaliação da viabilidade
jurídica do termo de compromisso para com os objetivos constitucionais de uma convivência social harmoniosa junto ao meio ambiente. Tudo
garantido por este acordo celebrado entre o loteador e o município. Para tanto, a metodologia escolhida foi a pesquisa explicativa, mediante o
estudo exploratório e descritivo. O desenvolvimento deste trabalho passou pela reunião, análise e entendimento da documentação contida nas
referências, através de uma pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Conforme proposta inicial, a necessidade de desenvolvermos a análise do
Instrumento Particular de Garantia da Execução de Obras de Infraestrutura Urbana em Parcelamento de Solo objetivava visualizar a sua
aplicabilidade jurídica, bem como sua repercussão para o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da população. No decorrer desta pesquisa
ficou evidente a mudança da visão jurídica, ao longo do tempo, com relação ao conceito de propriedade, pois hodiernamente os princípios da
função social incidem sobre ela. A própria visão e alcance que temos do conceito “função social” norteia sua aplicação nas diversas áreas do
conhecimento. A legislação ambiental pesquisada, ganha, a cada dia, mais espaço para sua aplicação, deixando para trás, de forma gradual, a
utopia que ainda permeia sua aplicação. É uma legislação ampla e abrangente que, aos poucos, vai sendo incorporada por aqueles que detêm o
poder de efetivá-las no dia a dia da comunidade. A função socioambiental destina-se a traçar o rumo da sustentabilidade. Não se pode mais pensar
isoladamente, pois as ações têm efeitos globais. A incidência dessa nova função não poderia ser diferente, terminando por inspirar a legislação e,
em alguns casos, até mesmo as decisões judiciais. As obras de infraestrutura de qualquer loteamento são necessárias para poder levar às
comunidades o maior conforto possível naquilo que é básico à sobrevivência humana. Ninguém consegue viver sem água, luz, saneamento básico
etc. Portanto, o Termo de Compromisso necessita da cobertura garantidora para salvaguardar qualquer imprevisto durante a execução do
loteamento. Surge assim o Instrumento de Garantia, que dispõe desse papel saneador. O problema está na sua aplicação. Percebe-se que há uma
provável omissão, tanto do Loteador, por não fazer as obras de infraestrutura necessárias, como do Poder Público, por não fiscalizar a execução
desse contrato, como está previsto na legislação. Tudo isso pode interferir no desenvolvimento urbano da cidade e causar consequências na
qualidade de vida socioambiental das populações, com reflexos na saúde.
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RESUMO
O trabalho ora submetido tem como escopo a análise quantitativa e qualitativa de decisões judiciais liminares com base em precedentes no
âmbito do TJRJ, com especial interesse na aplicação ou não do artigo. 489 do CPC. O referido artigo vem sendo tratado doutrinariamente como
uma matriz de teorização das decisões judiciais, tema que suscita grandes discrepâncias e divergências doutrinárias, principalmente no período
pós CRFB 88. Tamanha instabilidade fez surgir a insegurança jurídica, inicialmente constatada em nossos Tribunais Superiores e, mais
recentemente (após EC 45/2004) também nos Tribunais Locais e juízes de 1a instância. É comum em sede de atuação do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça a adoção de critérios diferenciados para justificar a fundamentação de decisões monocráticas e acórdãos. Desde
a adoção de técnicas de ponderação de interesses, valorização dos direitos fundamentais, caráter normativo dos Princípios Constitucionais, fato é
que os julgadores navegam em um gigante mar de propostas de fundamentação, em atendimento ao disposto formalmente no art. 93, IX da CRFB
88. Positivismo, pós-positivismo ou mesmo neonconstitucionalismo são, ora expressões, ora meios que autorizam interpretações e decisões
conflitantes para teses jurídicas similares. O mundo acadêmico, as escolas de graduação e pós-graduação parecem conflitantes, diante da forma de
ensinar e pesquisar o mesmo direito. A teoria dos manuais práticos, pautada na norma legislada não confere com a jurisprudência aparente sobre
temas de relevo e interesse jurídico. Justifica-se, assim, a investigação proposta, vez que o grau de instabilidade jurisprudencial é alarmante, seja
pela adoção não fundamentada de precedentes a casos incompatíveis, seja pela sua não adoção, mediante descumprimento de mandamentos
processuais no CPC 2015, em especial, a criação, manutenção e estabilização da jurisprudência dominante. Os objetivos gerais seriam a análise
quantitativa da aplicação de precedentes em decisões liminares (sentenças e decisões monocráticas) e sua correlação com a fundamentação
prevista no art. 489 do CPC. Como objetivos específicos, identificar o percentual de casos de adoção dos precedentes oriundos do STF, STJ ou
mesmo dos Tribunais Locais ( Incidente de Demandas Repetitivas e Assunção de Competência). A metodologia utilizada tem sido a pesquisa de
campo, com análise quantitativa e qualitativa das decisões proferidas com base no art. 332 e 932, ambos do CPC. Ressalta-se que o trabalho está
em andamento e faz parte integrante de atividade de Pesquisa Produtividade da UNESA.
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RESUMO
A Pesquisa será composta pela análise de dados acerca da inclusão da pessoa com deficiência no Ensino Superior, notadamente os Cursos de
Direito das Instituições de Ensino Públicas, Privadas e Confessionais. Inicialmente, será realizada uma análise bibliográfica sobre a inclusão e a
efetividade da legislação, em que se tentará provar que a exclusão social é realidade. Em um segundo momento, será elaborado e aplicado
questionário às Instituições de Ensino Superior Pública, Privada e Confessional, com o objetivo de catalogar os estudantes com deficiência e se é
relevante o impacto no aspecto profissional. Concluídas as pesquisas e os resumos dos livros e artigos pertinentes, o objetivo será a redação de um
artigo acadêmico sobre o ensino superior do Direito e a inclusão dos estudantes com deficiência no âmbito do Município do Rio de Janeiro. O
direito das pessoas com deficiência no ordenamento jurídico brasileiro é relativamente novo, pois somente a partir da Constituição Federal de
1988 é que começou a ser publicada, pelos entes federativos, relevante legislação voltada a este setor. Apesar de ser considerada como uma das
legislações mais avançadas do mundo, pelas práticas de ações afirmativas que muitos países não possuem, o Brasil apresenta problema na falta de
efetividade de suas leis, uma vez que são sistematicamente descumpridas em todas as áreas, por todos os setores, principalmente administração
pública e sociedade, em que o sentimento de falta de impunidade é latente. O Estado brasileiro, inclusive, é signatário, dentre outras, da
Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada em nosso ordenamento com força de Emenda Constitucional. Na
constatação dessa verdade - a legislação existe e cria condições para assegurar à pessoa com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos,
tais como, educação, saúde, trabalho, desporto, lazer, previdência social, transporte, habitação, cultura e a todos os direitos decorrentes da
legislação em vigor, que lhes propicie bem-estar pessoal, social e econômico é preciso um trabalho de informação e conscientização da sociedade
e, principalmente, da pessoa com deficiência sobre esses direitos. Através do estudo da legislação existente sobre direitos das pessoas com
deficiência, a Pesquisa pretende demonstrar que o ordenamento brasileiro não é aplicado da forma necessária nas áreas sociais, em que há falta
de efetividade desses direitos, pela não observância das normas pelo Estado, sociedade e Instituições de Ensino Públicas e Privadas, e o
sentimento de impunidade pelo seu descumprimento. A Pesquisa será realizada por amostragem, e contará com dados internos, coletados junto a
uma Universidade Pública Federal e a duas Particulares, uma confessional, todas situadas no Município do Rio de Janeiro, para se determinar em
que medida existe efetividade na implementação de medidas de inclusão social de pessoas com deficiência nos Cursos de Ciências Jurídicas
promovidos pelas Instituições de Ensino. Em conclusão, a presente pesquisa pretende demonstrar a veracidade da afirmativa de que a legislação
dos direitos das pessoas com deficiência carece de efetividade na área da educação do ensino jurídico superior. A Pesquisa faz parte do Programa
de Pesquisa Produtividade da Universidade Estácio de Sá e está em andamento, em que um artigo já foi elaborado para publicação, tendo sido
aprovado, em uma Coletânea de Direito Internacional,
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RESUMO
O crescimento da população idosa é fenômeno que vem ocorrendo desde a Revolução Industrial. O avanço da ciência e a melhoria da qualidade
de vida são conquistas da humanidade, mas é preciso refletir acerca do que fazer com o tempo que se ganha com a nova expectativa, pois o
prolongamento da vida deve guardar relação direta com a sua qualidade. A preocupação com as políticas públicas e ações de proteção e cuidados
específicos com a população idosa são crescentes, assim como o desenvolvimento tecnológico, que alterou substancialmente os meios de
comunicação e os modos de obter informações. O celular, as redes sociais e a internet são inovações que não podiam ser imaginadas há 30 anos e
modificaram completamente o modo com que nos relacionamos com o mundo. Foram responsáveis por significativas mudanças na qualidade de
vida, mas também excluíram parte da população idosa, pois foram idealizados para atender a outro público consumidor. Questiona-se na presente
pesquisa, se a inclusão digital é elemento indispensável à (re) construção da identidade dos idosos no Estado Democrático de Direito. Pretende-se
com a discussão do tema contribuir para a efetivação de direitos fundamentais, sendo a dignidade da pessoa humana apreciada sob uma nova
roupagem, a dos avanços tecnológicos. Analisa-se os meios de cronometrar a vida humana, oportunidade em que se revisa as nomenclaturas
utilizadas para nomear esta população ao longo da história, inclusive, do surgimento da expressão ‘terceira idade’, advinda das sociedades de
consumo capitalistas. Também se aprecia o direito fundamental à informação, a partir de seus novos contornos na era digital e, em seguida, a
matéria é tratada sob a perspectiva da Teoria da Construção da Identidade do sujeito Constitucional, de Michel Rosenfeld, em que se examinam
quando os institutos da negação, metáfora e metonímia. Por fim, analisa-se a importância da inclusão digital como fator (re) construtor da
cidadania dos idosos, permitindo que se reconheçam como integrantes do meio em que vivem e dos processos de informação, oportunidade em
que se aprecia a democracia, sob o enfoque multidisciplinar, refletindo sobre o envelhecimento como um processo complexo, permeado por
limitações e dificuldades. A pesquisa é exploratória e foi escolhido o procedimento bibliográfico e documental. Concluiu-se que a velhice é uma
etapa da vida, que precisa ser vivenciada com todas as suas limitações e fragilidades. Ocultá-las apenas reduz a possibilidade de percepção como
um problema coletivo e de responsabilidade social. Ganhou-se em expectativa de vida o equivalente ao dobro dos nossos antepassados, sendo
essencial refletir sobre o que será feito com esse tempo. A vida realiza-se constantemente pelo cumprimento de estágios, que se iniciam após o
cumprimento do anterior. Os idosos muito têm a contribuir, sendo a inclusão digital elemento essencial para a reconstrução de suas identidades,
na medida em que são determinantes para a retomada de suas condições de sujeitos constitucionais, em um Estado Democrático de Direito. Os
modos de obtenção de informações de qualidade e os meios de interações sociais modificaram completamente a forma com que nos
relacionamos como o mundo. A partir das três etapas reconhecidas por Michel Rosenfeld, a negação, a metáfora e a metonímia, novos sujeitos
constitucionais podem ser reconhecidos, sendo a inclusão digital dos idosos elemento indispensável à (re)construção de sua identidade
constitucional, não se ignorando que esse é um processo cheio de tensões.
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RESUMO
O presente trabalho abordou a influência da mídia e da opinião pública na produção das leis penais publicadas entre os anos de 2000 e 2016. Após
a análise dos votos e pareceres dos parlamentares no tocante às leis penais publicadas no período supramencionado, foram identificadas em 11
(onze) leis penais incriminadoras, referências diretas à mídia e à opinião pública. Verificou-se que a mídia e a opinião pública exercem poderosa
influência na tramitação de projetos de lei que visam a criminalização de condutas e o aumento de penas. Constatou-se também em muitos votos
de relatores a utilização do clamor popular como pretexto para aprovação de projetos de lei. De igual modo, verificou-se a alusão a matérias
jornalísticas como argumento de autoridade. Por outro lado, não foi observado nos votos parlamentares, relevante argumentação baseada na
opinião de penalistas e criminólogos. Ao longo desta pesquisa foi possível identificar características comuns às leis penais analisadas. Nenhuma
delas descriminalizou condutas; reduziu penas; criou atenuantes ou minorantes. Significa dizer que todas essas leis trouxeram em seu bojo normas
que aumentam o poder punitivo estatal, quer pela criminalização de condutas; quer pelo aumento de pena; pela presença de agravantes;
qualificadoras ou majorantes. Frise-se que a pressão popular e midiática em todos esses casos ocorreu no sentido de endurecer a resposta penal
dada pelo Estado, a mídia e a população de um modo geral tem um verdadeiro fetiche pela pena privativa de liberdade, haja vista a existência da
crença na pena como solução para as mazelas sociais. Outra característica identificada remete à maneira como os processos legislativos foram
influenciados, em todos os casos estudados foi possível verificar a presença do fenômeno conhecido como Teoria do Agendamento, evento em
que os meios de comunicação de massa selecionam os temas que devem ser discutidos no cotidiano. Nos casos aqui tratados, o clamor partiu da
mídia, ora por meio de telenovelas, ora por meio de matérias jornalísticas, de modo a gerar comoção social com o fim de sensibilizar
parlamentares a propor e aprovar projetos de lei. No caso, uma exceção foi identificada na lei nº 12.850/13 que dispõe sobre organização
criminosa, posto que na hipótese, não foi verificada influência midiática nem uma efetiva pressão popular, no entanto, há um trecho do voto do
relator o Deputado Vieira da Cunha em que usa o clamor popular para justificar a aprovação do projeto de lei. No entanto, cumpre frisar que não
se verificou em nenhuma das leis estudadas, o clamor originariamente popular, quer dizer, sem a atuação da mídia. Cumpre considerar que não se
pode exigir do parlamentar uma postura indiferente ao clamor da população que o elegeu, no entanto, é preciso refletir sobre os riscos da
produção legislativa penal de emergência motivada pelos reclamos de uma sociedade persuadida pelos meios de comunicação de massa, que na
ilusão de garantir maior segurança, se torna mais vulnerável na medida em que favorece o avanço do Estado policial com a consequente
criminalização de condutas de menor ou de nenhuma potencialidade lesiva, bem como, o aumento de penas sem observar muitas vezes a devida
razoabilidade. Frise-se que, se a cada crime que ganha os holofotes da mídia a lei penal for endurecida, chegar-se-ia à inviabilidade de viver numa
sociedade onde Direito Penal Máximo predomina. Sendo assim, considerando que as ciências penais constituem complexo ramo do conhecimento
e como forma de atenuar as consequências danosas da ingerência midiática e popular na seleção criminalizante primária, propõe-se que o Poder
Legislativo esteja atento às recomendações dos estudiosos do Direito Penal e da Criminologia que com muito mais propriedade podem contribuir
para o processo legiferante penal.
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RESUMO
O surgimento das teses do realismo jurídico se deu no final do século XIX e início do século XX, numa época em que o Mundo passava por grandes
transformações econômicas, sociais e tecnológicas. O realismo jurídico pode ser dividido em duas principais escolas: O Realismo Jurídico norteamericano, tendo como principal expoente o juiz da Suprema Corte Americana Oliver Wendell Holmes Jr., que busca trabalhar suas ideias com o
pragmatismo jurídico e o Realismo Jurídico Escandinavo da escola de Uppsala tendo como principais nomes Axel Hägerström, Olivercrona e Alf
Ross. Pouco mais de 100 anos depois da incursão das ideias do realismo jurídico na doutrina e jurisprudência do Direito é comum ouvir expressões
e debates no meio acadêmico sobre a indeterminação do direito. No caso brasileiro, seria o direito aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que
é? Todavia, para os adeptos das teses do realismo jurídico a concepção de validade e o conceito do direito seriam aquilo que o sujeito solipsista,
aquele que diz o mundo a partir dele mesmo - o magistrado - diz que é através de suas decisões judiciais. Quando o Juiz decide conforme sua
própria consciência e o seu "livre convencimento" estaria ele dizendo para a sociedade o que é o Direito? Apesar de uma análise propriamente do
sistema jurídico da Common Law, passa-se, então, a analisar as etapas a serem percorridas pelo atual caso brasileiro. Entretanto, o Realismo
Jurídico advindo propriamente de culturas jurídicas da Common Law interessa-se naquilo que os juízes fazem através de suas decisões judiciais,
atacando o formalismo jurídico, a formação jurídica dos estudantes e, principalmente a jurisprudência analítica. No realismo jurídico norteamericano, em especial, seu principal objetivo com os escritos de Holmes, era combater a forma dedutiva de aplicação dos precedentes judiciais
daquela estrutura jurídica, com isso, a importância da validade do direito girava em torno dos precedentes, o que modificou-se com o surgimento
das teses do jusrealismo, substituindo a validade dedutiva pela validade através das decisões judiciais. No caso brasileiro entende-se por uma
repristinação das antigas teses do realismo jurídico, a partir do momento em que boa parte da doutrina e da jurisprudência pátria defendem que o
juiz possui o seu ''livre convencimento'' ou, ainda, é possível a ''busca pela verdade real'', indo ao oposto do que deve ser determinado por um
Estado Democrático de Direito em que numa democracia deve-se decidir com base no conjunto da obra, ou seja, baseando-se no direito como
estrutura e não através da subjetividade do magistrado ao julgar. A partir do momento em que determinado sujeito ingressa com uma medida
judicial ele quer simplesmente que o judiciário aplique uma resposta jurídica adequada para o caso em análise, assim, deve o judiciário se conter
em apresentar uma resposta propriamente jurídica e adequada com base jurídica e não o que os sentidos subjetivos do decisor ou de sua
consciência dizem que pode ser atribuído ao caso X, Y ou Z. Contudo, afastando-se em parte de características reconhecidamente tradicionais do
sistema jurídico romano-germânico e aproximando-se do sistema da Common Law, é possível identificar que o realismo jurídico foi um movimento
epifânico de combate às formas dedutivas de aplicação dos precedentes advindos da jurisprudência analítica e com foco na validade do direito
através daquilo que os juízes diziam que era. Por outro lado, no caso brasileiro, percebe-se que tanto a doutrina como a jurisprudência ainda
resistem à ideia de que o direito é aquilo que os Tribunais e juízes dizem que é, comparando-se assim as antigas teses do realismo jurídico. A
metodologia aplicada no presente artigo pauta-se em pesquisa bibliográfica, através de livros, artigos e periódicos que tratam da matéria, bem
como em pesquisa histórica e explicativa que corroboram com as ideias apresentadas.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo fazer um comparativo entre o Commom Law, Sistema Jurídico Norte-Americano, com a Civil Law, Sistema
Jurídico utilizado pelo Brasil, em especial a diferenciação da Teoria do Precedentes pelos Norte-Americanos e as usadas aqui, bem como seu
funcionamento e sua superação. Foram utilizados como metodologia o estudo comparado e, os principais objetivos da pesquisa é apontar o
funcionamento e a eficácia da importação dos provimentos judiciais vinculantes para o Ordenamento Jurídico Brasileiro. O Commom Law é um
Sistema Jurídico baseado no direito jurisprudencial, criado nas Tradições e costumes da sociedade, sofreu influência do sistema romano, mas é
calcado na tradição dos povos anglo-saxões. A Organização Judiciária esta divida em: Tribunais Federais, Tribunais Estaduais e a Suprema Corte .
No Commom Law, existem as leis codificadas, mas são os precedentes que definem os julgados, através dos chamados “CASE”, além de existir
uma obrigatoriedade de seguir os julgados anteriores que deram origem ao precedente. Os precedentes podem ser criados em qualquer Tribunal
bem como pela Suprema Corte, que possui discricionariedade para avocar o processo que deseja julgar e criar o precedente. As técnicas de
atualização e de controle dos precedentes são: Overruling (procedimento usado para a atualização ou superação de um precedente); Antecipatory
Overruling ( procedimento de controle, que versa de quando um precedente precisará ser superado ou se desde seu nascimento, padece de vícios)
e o Prospect Overruling ( Modulação Temporal que indica quando um precedente entra em vigor no mundo jurídico). Em Contraponto, temos a
Civil Law, Sistema Jurídico adotado pelo Brasil, que sofreu influência do Sistema Romano-Germânico, tendo como objetivo utilização das Leis
Codificadas a serem seguidas pelos Magistrados. Instituiu o Constitucionalismo a partir da Revolução Francesa, na primeira geração de direitos
baseados na Fraternidade, Igualdade e Liberdade, dando ao Estado o poder de controle das relações jurídicas, mas para fins de atender ás
necessidades da sociedade emergente que se criava aquela época. No Brasil, que passou por algumas mudanças no seu sistema processual, tendo
em vista as diversas demandas repetitivas que chegavam aos Tribunais Superiores, criou-se as chamadas “Súmulas Vinculantes”, que nada mais
são que uma importação da Teoria dos Precedentes Norte-americanas- os conhecidos stare decisis, no sentido vertical, onde as Súmulas
proferidas por Tribunais Superiores vinculam os Tribunais de 1° Instância. Deve-se destacar que no Sistema Commom Law, o stare decisis possui
duas vértices, no sentido vertical ( Os precedentes proferidos pela Suprema Corte vincula os Tribunais Federais e Estaduais) e o stare decisis no
sentindo horizontal ( O precedente criado por um determinado Tribunal deve ser respeitado pelo próprio bem como pelos demais). A evolução
dos precedentes no Brasil continuam avançando tendo o objetivo de atender a sociedade, dando uma tutela jurisdicional célere, que respeite os
Princípios Constitucionais tais quais: a Segurança Jurídica, a Isonomia e a Previsibilidade. Temos como provimentos judiciais vinculantes, além das
Súmulas que vinculam uma decisão já proferidas, os Enunciados de Súmulas, o IRDR, e o Incidente de Assunção de competência. Um precedente
judicial pode ser alterado de forma difusa ou concentrada, mas ainda há discussão se a teoria dos precedentes trazidas para o Brasil tem eficácia
ou se fere Carta Magna de 1988. Conclui-se que na atualidade estamos diante da Globalização Judicial, onde sistemas distintos se comunicam,
criando o que chamamos de Sistemas Híbridos, mas deve-se ter um olhar atento para que haja eficácia em relação a sua aplicabilidade e respeito
aos ditames Constitucionais Brasileiro evitando assim prejuízos a Tutela Jurisdicional e a Sociedade como um todo.
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RESUMO
Dado o maciço número de demandas que chegam ao Poder Judiciário e do risco que isso representa à isonomia jurídica, o legislador sempre busca
a criação de medidas cujos objetivos são a celeridade e a uniformização das decisões. Assim, novos institutos foram inseridos no Código de
Processo Civil de 2015 (CPC/2015), gerando notória ampliação dos precedentes, dando-lhes maior força jurídica a partir dos seus efeitos
vinculantes. Destarte, o CPC/2015 trouxe o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), adaptado a partir da experiência do
Musterverfahren (procedimento-padrão), oriundo do direito alemão, na tentativa de se controlar a prolação de sentenças díspares em ações que
versem sobre a mesma questão jurídica. A presente pesquisa tem como objetivos realizar um breve estudo acerca do mustaverfahren e analisar os
cabimento, procedimento e efeitos vinculantes do IRDR. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica embasada em diversos autores que versam sobre o
assunto a fim de construir um referencial teórico que apresenta como tema o IRDR, em que foram utilizados livros-texto e bases de dados online,
tais como Portal de Periódicos da CAPES e SciELO. A principal referência do IRDR é o musterverfahren. A lei que introduziu este instituto no direito
alemão (Kapitalanleger – Musterverfahrengesetz – KapMuG) diz respeito ao caso Deutsche Telekom (DT). Em função de suposta veiculação de
informações equivocadas a respeito da extensão do patrimônio da DT, milhares de investidores lesados propuseram demandas contra a empresa
perante a corte distrital de Frankfurt. O Tribunal rejeitou as queixas, mas reconheceu a necessidade de a corte distrital agilizar a tramitação dos
procedimentos já ajuizados. Assim, o legislador reagiu com a edição da KapMuG, objetivando facilitar o julgamento das causas propostas no caso
DT. A ideia da lei alemã era simples: introduzir no direito processual um incidente a fim de estabelecer, a partir do julgamento de uma causamodelo, um padrão decisório, de acordo com o qual todos os demais casos repetitivos seriam posteriormente julgados. Para isso, o novo instituto
criou um procedimento trifásico, a seguir exposto: 1º) a corte distrital elegeria uma causa representante e remeteria ao tribunal estadual; 2º)Este
tribunal processaria a demanda escolhida e proferiria a decisão resolvendo as questões de fato e de direito; 3º) No fim, a decisão da causa serviria
de modelo para o julgamento de todas as demandas sobrestadas em primeira instância. Destarte, o Tribunal padronizaria uma causa-modelo ao
proferir a sentença. O juízo de primeira instância tão somente aplicaria a decisão aos demais casos. Da mesma forma, o IRDR é trifásico, todavia,
possui critérios próprios quanto aos pressupostos, legitimidade e procedimento. O IRDR será cabível quando concomitantemente ocorrer a
repetição de processos que tenham a mesma controvérsia sobre questão de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. O pedido
de aplicação instituto será dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça ou Regional Federal e é o regimento interno dos Tribunais que indicará o
órgão competente para o julgamento do IRDR. Após a distribuição da ação modelo, o órgão competente realizará seu juízo de admissibilidade.
Admitido o IRDR, o relator suspenderá os processos pendentes que estejam tramitando no estado ou região. Com o incidente julgado, a tese
jurídica será aplicada a todos os casos que versem sobre idêntica controvérsia de direito e que tramitem na jurisdição do tribunal. Os casos futuros
que se referirem à questão de direito já decididas também utilizarão a mesma tese jurídica, tendo efeitos vinculantes. Ante o exposto, verifica-se
que o escopo do IRDR é desafogar o sistema judicial, uma vez que gera expectativa de solução para a massificação de ações levadas ao Poder
Judiciário, principalmente sob os aspectos da segurança jurídica e celeridade.
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RESUMO
O presente trabalho estuda a Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73) com a intenção de analisar, as possibilidades e os desafios jurídicos de uma
adequação da identidade civil a sua realidade social, sob a ótica do princípio da dignidade da pessoa humana, com o objetivo de garantir ao
transexual a retificação do registro civil permitindo o uso do gênero, mesmo sem a realização da cirurgia de transgenitalização. Através de
métodos objetivos e de pesquisas bibliográficas, tendo como metodologia a pesquisa bibliográfica e documental, bem como a pesquisa
jurisprudencial. Destarte, através do estudo, pretende-se provar a importância de uma discussão crítica sobre a matéria no cenário atual visando
uma regulamentação jurídica e uniforme para a população transexual brasileira. Mas será que a Lei de Registros Públicos se adequa a realidade das
pessoas transexuais? Uma vez que o transexual é aquele possuidor de uma identidade de gênero diversa daquela designada no momento do seu
nascimento, se sentindo desconfortável com o nome e o sexo que consta no assentamento civil, para que a sua plenitude como pessoa física seja
alcançada, a maioria destes almejam a compatibilidade do nome social que utilizam e do gênero que se encaixam registrados na sua identidade
civil, posto que não é agradável, por exemplo, se apresentar com nome social de mulher, mas na hora de mostrar sua identidade civil constar um
nome e/ou sexo masculinos. O registro civil tem efeito “erga omnes” e deve mostrar a realidade dos fatos para a validação e eficácia no mundo
jurídico, mas, na realidade vivenciada pelo ser transgênero, o seu registro civil não se adequa a sua realidade. Isto porque, seguindo as diretrizes
do artigo 54 da Lei 6.015/73, todo ser humano brasileiro é identificado em seu registro civil com seu sexo legal ou jurídico que é a identificação
através do sexo biológico, adotado pela medicina e reproduzida pela Ciência do Direito. Cabe mencionar que no quesito da mudança de nome e de
gênero do transexual menor de idade, o assunto é mais delicado ainda, pois cabe aos responsáveis da criança entenderem que disforia de gênero
não é uma coisa passageira e influi no trato social que terceiros adotarão perante esses menores. Mesmo com a iniciativa do STJ em recente
precedente que dá direito à alteração do registro civil sem realização de cirurgia, ainda não houve mudança na Lei 6.015/73, e por este motivo, a
solução para dirimir este impasse e unificar procedimentos seria a aprovação do presente Projeto de Lei 5002/2013, que possui inspiração na Lei
de identidade de gênero argentina, que modificaria o artigo 58 da lei registral nacional, trazendo diretrizes para serem adotadas quando o desejo
pela adequação da mudança de prenome e do sexo jurídico for manifestado, mesmo sem cirurgia transgenitalizadora. É fato que tanto as pessoas
mais sábias quanto as pessoas menos doutas tem como objetivo alcançar a felicidade e as questões de mudança de nome e sexo no registro civil,
tem conexão com o direito a felicidade, uma vez que a liberdade de escolher o que é melhor para sua realização pessoal, sem atingir ou interferir
em direito de terceiros, é ambientada na ideia de que cabe ao Estado possibilitar o exercício de todas as garantias fundamentais pelo indivíduo, e
isso resultaria em um indivíduo mais integrado com a sua condição social e, consequentemente, o tornaria um ser mais feliz. Diante do exposto, é
evidente que algumas medidas que visam a adequação da realidade da percepção de gênero da população transexual já foram conquistadas, mas
ainda não são suficientes. A sociedade brasileira necessita se despir de preconceitos permitindo a modificação da lei de registros públicos,
garantindo uma efetivação dos direitos e garantias fundamentais para a população transexual.
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RESUMO
Este trabalho visa analisar a partir da análise da teoria jurídica explanada por John Rawls, da Lei Orgânica municipal de Belford Roxo e dos dados
oferecidos pelo instituto de segurança pública (ISP), se o legislador municipal oferece aparato legal que tutele os direitos da mulher de forma
compatível a rechaçar as demandas apresentadas pelo ISP. Tem-se como objetivos indicar se Rawls pode ser referência teórica para a Lei Orgânica
e identificar se essa, possui aparato normativo voltado à proteção dos direitos do público feminino e, caso possua, se são suficientes para compelir
a violência contra a mulher. A premissa com a qual trabalha-se é: nenhum texto normativo carece de princípios e, no caso brasileiro, nenhum texto
constituinte recusa princípios liberais como os explanados por Rawls. Destaca-se que, a escolha de analisar o menor ente federativo deve-se ao
fato de encontrar-se mais próximo às realidades sociais. Por isso, é aquele que deve estar atento para as suas demandas específicas, de forma a
solucioná-las de maneira eficaz. Para esse escopo, utilizou-se o enquadramento de princípios rawlsianos em contraponto à analise do conteúdo da
Carta Municipal examinada e posteriori, analisou-se se essa tem amparo normativo para as ocorrências contra a mulher na cidade de Belford Roxo,
a partir dos dados colhidos pelo ISP. Rawls versa a respeito da organização de uma estrutura básica justa. Para ele, existem dois princípios
essenciais, o das liberdades básicas iguais para todos e o da igualdade equitativa de oportunidades. O neocontratualista explana que tais princípios
devem ser escolhidos pelos cidadãos sob um véu de ignorância, na posição original. Assim, livres de circunstâncias subjetivas poderiam decidir o
bem social geral (RAWLS, 2000). O autor defende ainda um terceiro princípio: o princípio da diferença. Para ele, esse deve ser aplicado apenas em
instituições que desempenhem os dois princípios antecedentes. Por isso, pressupõe que os menos favorecidos são os que gozam em comum com
os outros cidadãos das liberdades básicas e oportunidades equitativas, contudo obtêm pior renda e riqueza. Destarte, exige que as desigualdades
existentes satisfaçam a condição de beneficiar a coletividade. No que tange a Carta Municipal, é válido ressaltar que conforme o artigo 210, é
prevista a punição para quaisquer manifestações discriminatórias, na forma da lei. Ademais é garantido, no art. 223, a criação e manutenção de
abrigos de acolhimento provisório para mulheres vítimas de violência doméstica. Essas casas de proteção, tem previsão de acompanhamento
médico, psicológico e social (BELFORD ROXO, 2004). Nesse ínterim, foi feito um recorte de dados fornecidos pelo ISP, no último Dossiê Mulher
divulgado, acerca das ocorrências registradas contra a mulher na cidade estudada em 2015. Os dados coletados sinalizam que a grande parte dos
delitos praticados contra a mulher são oriundos de violência física. Além disso, foi possível traçar o perfil das vítimas, sendo maioria de faixa etária
entre 30 a 59 anos, com escolaridade até o ensino médio completo, de cor parda e solteiras. A partir da verificação dos dados apresentados,
indica-se 2 resultados principais desta pesquisa: a) a Lei Orgânica da cidade de Belford Roxo apresenta com determinada precisão o sentido geral
de estrutura básica em Rawls, podendo o autor servir como referência teórica. Mas, é válido destacar que a teoria rawlsiana de sociedade bemordenada excede a realidade da cidade no que tange à tutela e aos direitos das mulheres; b) com a análise do dossiê, é possível perceber que a
Carta Municipal entende pouco da realidade das mulheres belforroxenses. É possível depreender um desamparo frente a maioria das vítimas, que
são solteiras. Isso porque a carta só dispõe de abrigo para acolhimento de mulheres que sofrem violência doméstica. Destarte, resta a maioria das
vítimas o descaso, quanto a existência de um local de prestação de serviços médicos, psicológicos e sociais.
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RESUMO
O presente estudo versa sobre a logística reversa e os munícipes de Macapá/AP: um estudo de caso do lixo produzido no Bairro Cabralzinho, o qual
pretende-se discutir se a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) já vem sendo implementada, bem como o real estado de implantação e
consolidação da logística reversa. A discussão traz a importância da logística reversa nos mais diversos setores da vida social, indagando, também,
o papel do munícipe, como o responsável direto pela coleta e destinação adequada do lixo urbano, bem como sobre as reais condições para
garantir os referidos serviços públicos frente às exigências legais atribuídas pela criação da PNRS. Contribuindo, assim, para o conhecimento da
implantação e desenvolvimento de possíveis dificuldades para a efetiva implantação da referida logística no Bairro Cabralzinho, o qual pode-se
observar, ainda, por meio da coleta seletiva e o calendário do dia e hora para passagem dos transportes coletores do lixo domiciliar. O
desenvolvimento do trabalho baseia-se na coleta e tratamento de informações secundárias a ser obtidas na fonte oficial municipal. Como
resultado de estudo concluiu-se, a) o aporte bruto de lixo domiciliar produzido no bairro Cabralzinho: coletas noturnas em dias alternados
(segunda, quarta e sexta), média diária de duas toneladas no dia da coleta; b) o aporte da coleta seletiva de lixo domiciliar produzido: o bairro
Cabralzinho não possui coleta seletiva; c) possíveis entraves que estejam dificultando a coleta seletiva de lixo domiciliar: o serviço de coleta
domiciliar está funcionando normalmente, não possue problemas porque a comunidade colabora com a coleta, colocando os resíduos nos dias
marcados; d) o andamento de possíveis mecanismos ou providências em curso no sentido de fortalecer o desenvolvimento da logísitica reversa na
capital do Estado: A PMM através da SEMUR (Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística) e SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde-AP), em
parceria com as distribuidoras de pneus aplicam a logística reversa através da coleta em oficinas e borracharias, pois atualmente tem somente
esse tipo de tratamento/serviço com pneus. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) não estabelece prazo para a implantação dos sistemas
de logística reversa. Logística Reversa são procedimentos que visam regulamentar as atividades de coleta e retorno dos produtos descartados aos
fabricantes e importadores (por meio dos comerciantes e distribuidores) para a reintrodução na cadeia produtiva ou sua destinação final
ambientalmente adequada. Levando em consideração a responsabilidade compartilhada. Quais cadeias cujos sistemas de logística reversa serão
implantadas no Brasil? Há cinco cadeias de logística reversa sendo implantadas no Brasil: a) Embalagens Plásticas de Óleos Lubrificantes – O
acordo setorial foi assinado dia 19/12/2012; b) Lâmpadas de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista – a minuta de acordo setorial, concluída
após negociações entre o governo e o setor, foi aprovada em reunião do CORI e o próximo passo é a consulta pública; c) Produtos
Eletroeletrônicos e seus Resíduos – Foram apresentadas dez propostas, já analisadas pelo MMA, e estão em fase de negociação com os
proponentes; d) Embalagens em Geral – Minuta de acordo setorial foi aprovada em reunião do CORI e o próximo passo é submetê-la a consulta
pública; e) Descarte de Medicamentos – As propostas ainda estão em negociação. Macapá possui alguma cadeia proposta pela logística reversa em
funcionamento? Não. Após a pesquisa, concluímos que o Estado do Amapá não possui a logística reversa proposta pela Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS), pois não há coleta seletiva de lixo no Estado e nos municípios do Amapá, em específico no bairro Cabralzinho.
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RESUMO
No Brasil, a construção civil está em ascensão devido aos grandes investimentos nas áreas pública e privada, por meio das PPP- parceria público
privada, gerando cerca de 13 milhões de empregos formais, informais e indiretos, tendo papel de grande importância no Produto Interno Bruto
Nacional, segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Em decorrência dessa expansão, aumenta a demanda por mão de obra,
em setores como operacional, técnico, administrativo, entre outros. A convivência entre esses profissionais, tem apresentando-se como um
campo fértil de conflitualidades: a falta de comunicação, os diferentes métodos de trabalho e o despreparo da gestão de pessoas, acaba por
propiciar o surgimento de conflitos nesse ambiente, afetando diretamente o rendimento e a qualidade dos resultados a alcançar. O presente
estudo teve por objetivo identificar e analisar as principais causas dos conflitos interpessoais existentes no canteiro de obras de uma empresa de
médio porte da área da construção civil, localizada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém–Ceará–Brasil e, associar a mediação como
ferramenta de administração e prevenção de conflitos. Para tanto, com subsídio bibliográfico, realizou se pesquisa de campo e entrevista com 25
profissionais, visando levantar informações sobre o convívio e as relações nesse cenário. Após a análise dos dados, verificou-se a predominância de
conflitos na comunicação, de autoridade e por motivos externos ao ambiente de trabalho. Além disso, constatou-se que 89% dos entrevistados
gostariam que houvesse a intervenção de um terceiro com o intuito de facilitar a resolução de conflitos no ambiente de trabalho. Diante disso,
conclui-se que a mediação apresenta-se como uma estratégia adequada na administração de conflitos interpessoais, que beneficiará não somente
os funcionários, como também os gestores e proprietários das empresas e construtoras prestadoras de serviços à construção civil, tendo impacto
direto na produtividade e lucratividade.
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RESUMO
O Novo Código de Processo Civil apresenta como um dos pilares a busca pela celeridade processual, por meio da uniformização do entendimento
jurisprudencial, desde os juízes em primeira instância aos tribunais superiores. No entanto, este mesmo código aponta que a estabilização
jurisprudencial não deve implicar na sua estagnação, uma vez que o direito está em constante mutação e sempre há a necessidade criteriosa de
reformulação das teses jurídicas para que haja a adequação destas aos anseios sociais vigentes à época. Nesta esteira, os institutos do
distinguishing e overruling podem ser adotados com esse fim. A presente pesquisa tem como objetivo realizar um breve estudo acerca dos
institutos de distinguishing e overruling e sua aplicabilidade na modulação dos efeitos das decisões na jurisdição infraconstitucional.Trata-se de
uma pesquisa bibliográfica embasada em diversos autores que versam sobre o assunto a fim de construir um referencial teórico que apresenta
como tema modulação dos efeitos das decisões infraconstitucionais, em que foram utilizados livros-texto e bases de dados online, tais como Portal
de Periódicos da CAPES e SciELO. Depois de identificada a ratio decidendi de um precedente, o operador do direito deve definir se o caso concreto
é suficientemente igual ao precedente, demandando resposta judiciária idêntica, ou, ao contrário, se o caso em análise não é suficientemente
igual, devendo, portanto, ser decidido de maneira diversa. Esse ato de comparar, verificar disparidade e afastar a aplicação obrigatória do
precedente é denominado de distinguishing. Contudo, o afastamento do precedente não provoca seu abandono. A norma permanece válida;
todavia, só não é aplicada em determinado caso concreto. De outra maneira, o overruling, além de afastar a aplicação do precedente ao caso
concreto, objetiva infirmar a validade da regra paradigma. Logo, as razões que o justificam devem ser ainda mais fortes que as que seriam
suficientes para o distinguishing. Nos países de tradição do common law, o overruling é realizado por uma Corte superior em relação a um
precedente seu ou das Cortes inferiores. A revisão do precedente pode ocorrer, quando se detecta a necessidade de mudança, ou porque (a) se
considera agora, a norma errada; ou porque (b) se considera agora a norma errada, embora ela não estivesse errada quando foi criada. Ademais,
são hábeis para justificar a revogação de um precedente a falta de congruência social e o surgimento de inconsistência sistêmica, bem como o
chamado ‘erro’ ou ‘equívoco’. Um precedente deixa de corresponder aos modelos de congruência social no momento em que se distancia das
vigentes proposições morais, políticas e de experiência. Deixa de ter consistência sistêmica quando não guarda coerência com outras decisões. E,
por fim, é considerado errado somente na hipótese de um equívoco evidente, de modo a dar à Corte a nítida ideia de que a perpetuação do
precedente constituirá uma ‘injustiça’. O overruling pode ter retrospective effects (efeitos pretéritos) ou prospective effects (efeitos futuros).
Quando se atribui efeitos pretéritos (ex tunc), o jurisdicionado é julgado com base em regra nova, inexistente quando agiu ou se omitiu de maneira
indevida, sendo surpreendido com novo padrão de conduta. Por outro lado, quando se aplica o overruling com efeitos prospectivos, o novo
entendimento vigerá da data da decisão para frente (ex nunc), ou de outro marco temporal futuro (pro futuro), estabelecido pelo tribunal. Ante o
exposto, verifica-se que embora sejam importantes os mecanismos previstos no novo CPC para aprimorar o sistema processual brasileiro, é
necessário cuidado e coerência na aplicação dessas normas para que a celeridade processual e a uniformização jurisprudencial não sejam aplicadas
de forma indiscriminada, a fim de evitar que direitos e garantias fundamentais das partes sejam violados.
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RESUMO
O presente trabalho tempo objetivo analisar sobre necessidade de motivação na dispensa de empregados de sociedade de economia mista
admitido por meio de concurso frente aos princípios constitucionais aplicáveis no âmbito do direito do trabalho e aqueles que regem tais estatais,
haja vista a previsão constitucional de sujeição destes entes ao regime jurídico aplicado às empresas privadas, inclusive no que toca às obrigações
trabalhistas, nos termos do artigo 173, §1º, inciso II, CRFB. Muito se questiona se haveria alguma inconstitucionalidade em caso de dispensa sem a
devida motivação, sendo que o tema gera controvérsias doutrinárias e jurisprudências, havendo inclusive orientação jurisprudencial da Subseção
de Dissídio Individual – I nº 247 do TST no sentido de ser desnecessário motivar a dispensa, não sendo este o entendimento do Supremo Tribunal
Federal quando do Julgamento do Recurso Extraordinário 589998/PI. O tema torna-se ainda mais relevante por se ter atualmente no Brasil
dezenas de milhares de empregados em sociedades de economia mista. Para elaboração deste trabalho utilizou-se de pesquisa bibliográfica,
envolvendo o direito administrativo, trabalhista e constitucional, com foco nos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa
quando confrontados com à previsão constitucional de sujeição destas estatais ao regime jurídico supracitado. O presente trabalho analisa, ainda,
com base na constituição, leis infraconstitucionais, doutrina e jurisprudência, as diferenças existentes entre empregados de sociedades de
economia mista daqueles de empresas privadas, bem como demonstra o objetivo do artigo 173, §1º, inciso II, CRFB, a fim de harmonizá-lo aos
referidos princípios constitucionais. Ao final concluí-se que dispensar empregado de sociedade de economia mista, admitido por via de concurso
público, fere os princípios constitucionais acima, bem como está em consonância com o artigo 173, §1º, inciso II, CRFB, tendo em vista o objetivo
deste.
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RESUMO
No decorrer do século XX e início do século XXI acompanhamos crescentes mudanças nos arranjos familiares. O modelo tradicional da família
mudou, dando espaço ao estudo do “Direito DAS Famílias”. Com o advento da Constituição de 1988 e consequente constitucionalização do direito
civil, o valor da afetividade ganhou espaço no cenário das famílias, recebendo status de princípio, traduzido na efetivação do princípio da
dignidade da pessoa humana. A filiação socioafetiva, esta sem vínculo biológico, mas decorrente do desejo, da opção em ofertar amor e cuidado, é
resultante da construção cultural, consolidada na convivência e na mutualidade de afetos, razão pela qual não deverá existir hierarquia com a
filiação biológica. Sendo a reciprocidade de afetos um requisito essencial ao princípio da afetividade, torna-o dessa forma, disponível e
renunciável, ao passo que qualquer um, a qualquer tempo pode deixar de nutrir tal sentimento de afeto pelo outro. De outro modo, não sendo tal
requisito essencial, estaria a parentalidade biológica revestida de afetividade indissociável. Nesse compasso, embora presente na maioria das
relações, a reciprocidade quanto ao afeto poderá ser mitigada, a fim de garantir o melhor interesse do menor e a dignidade da pessoa humana,
bem como oferecer estabilidade jurídica nas relações familiares. Em importante decisão de recurso extraordinário nº 898.060-SC, com repercussão
geral, o STF, com o argumento de garantir o direito à busca pela felicidade, sendo considerado este um corolário do princípio da dignidade da
pessoa humana, entendeu que o reconhecimento do vínculo socioafetivo não exclui o biológico, devendo coexistirem com todas as consequências
jurídicas. Porém, há divergência entre os ministros da Suprema Corte, pautada na eficácia do parentesco socioafetivo como fonte de
parentalidade, constituída de dignidade jurídica capaz de afastar os efeitos jurídicos do vínculo biológico. Diante deste contexto, destacamos a
possibilidade de convivência harmônica entre referidos tipos de filiação, partindo da análise das características de indisponibilidade e
irrenunciabilidade, analisando de que maneira o reconhecimento da parentalidade socioafetiva impacta na identidade biológica do indivíduo. O
objetivo geral desta pesquisa é desvendar os reflexos da afetividade como fundamento da filiação e sua compatibilidade com a preservação da
identidade biológica do indivíduo. Foi utilizada como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica e a jurisprudencial. Os estudos sobre a
temática indicaram um crescente número de reconhecimento da parentalidade socioafetiva em todas as instâncias do judiciário brasileiro, nos
últimos cinco anos especialmente, inclusive no STF, trazendo, pois, efeitos jurídicos para os envolvidos decorrentes de tal filiação. Verificou-se uma
problemática no que tange a irrenunciabilidade da parentalidade socioafetiva decorrente do esgotamento do afeto, devendo, porém, ser
preservado o melhor interesse do menor. Diante disso, observou-se que a parentalidade socioafetiva surge com diversas faces, sempre atrelada ao
princípio da dignidade da pessoa humana, como forma de garantir a identidade do indivíduo dentro de um determinado grupo. Uma vez
reconhecida e estabelecida, se torna tão irrevogável e irrenunciável quanto à parentalidade biológica, visto que se trata de um direito indisponível.
Desta feita, o estabelecimento da multiparentalidade deverá ser interpretado com um efeito irrevogável cabendo ao julgador estender à
parentalidade socioafetiva todos os efeitos inerentes ao estado de filiação, sendo eles patrimoniais ou extrapatrimoniais.
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RESUMO
Hodiernamente, os cursos preparatórios no Brasil para concursos jurídicos vêm ganhando muitos adeptos, devido a uma atrativa propaganda de
prosperidade e sucesso, a ser alcançada com a posse em cargo público. A utilização de resumos, textos esquematizados, aulão de dicas são, dentre
outras, opções adotadas nessa metodologia de estudo. A principal finalidade é fazer com que o aluno fixe somente o necessário para ser aprovado
no certame, que o conduzirá ao cargo almejado e, assim, ao sucesso financeiro e ascensão social tão cobiçados. Diante de tal conjectura,
questiona-se: é possível contar com uma formação humanística e crítica com essa técnica de aprendizagem? Permite-se ao estudante de Direito
um debate inerente às ciências sociais aplicadas, capaz de levá-lo à compreensão da realidade e de resolver os conflitos que lhes são
apresentados? Através de uma pesquisa crítica e exploratória, de cunho dedutivo, propiciada por um levantamento bibliográfico e de publicações
em sítios eletrônicos, iniciou-se a análise do problema suscitado. Considerando a importância e atualidade da temática, adotou-se uma abordagem
descritiva, que propiciou também uma pesquisa qualitativa, com o objetivo de traçar o atual perfil do egresso dos estudantes de Direito e
identificar que metodologia de estudo mostra-se adequada ao processo de aprendizagem nos cursos de graduação da área. É perceptível que o
curso de Direito difundiu-se largamente nos últimos anos. Segundo dados do Ministério da Educação e Cultura (MEC), a cada dez estudantes
universitários, um estuda leis e legislação. Essa expansão, atrelada não somente à democratização do acesso ao ensino superior, facilitada pela
abertura de vagas em instituições privadas e pelas políticas governamentais de financiamento das mensalidades, encontra, sem dúvidas, reforço
por parte da propagação do comércio do ensino “fast food” e da chamada “concursocracia”. Cria-se, nos cursinhos preparatórios, a imagem de
que os profissionais que ocupam cargos públicos são dotados de uma qualidade de vida ímpar, muitas vezes não alcançada em outros segmentos,
além de reunirem visados bens materiais, nem sempre de acesso fácil na sociedade. A difundida ideia de prosperidade, atrelada às carreiras
públicas, traz sérios prejuízos na capacitação dos estudantes de direito que, desde cedo, tendem a optar por aulas rápidas, objetivas e pouco
reflexivas. Há uma evidente (e crescente) preocupação em assimilar apenas os temas que são cobrados em provas e métodos de aprovação em
seleções (seja em exames da Ordem dos Advogados do Brasil, seja em concursos públicos). A problematização de certas questões em sala de aula
pode se tornar desnecessária e, não raras vezes, banalizada, a pretexto de não serem objeto de cobrança em provas. A construção do
conhecimento não deve permear apenas pela simples leitura de textos de lei e de memorização de esquemas e tabelas, pois não há a discussão
esperada dos institutos jurídicos, tampouco a compreensão de soluções para os graves problemas que surgem na convivência em sociedade. Não
se formam bons operadores jurídicos apenas com interpretação exegética da legislação. Acredita-se que, embora se torne tarefa cada vez mais
difícil, seja adotado o ensino crítico, com a pesquisa e o rico debate de temas que circundam a ciência jurídica. Aulas expositivas e resolução de
questões objetivas têm sua importância dentro do processo de aprendizagem, mas não devem ser ferramentas exclusivas no ensino. Os métodos
de revisão e de assimilação de conteúdos devem ser adotados, em especial, após a conclusão da graduação, sendo um dos recursos utilizados por
quem deseja se submeter aos concursos públicos.
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RESUMO
O Direito Penal brasileiro busca proteger determinados direitos e interesses da sociedade, valendo-se da pena para punir a pratica do crime.
Entretanto, a sanção aplicada ao agente por causa do crime praticado gera danos ao autor e à sociedade. Na doutrina pátria se discute duas
teorias sobre a finalidade da pena: teoria absoluta e teoria relativa. A teoria absoluta defende a finalidade retributiva, já a teoria relativa uma
finalidade preventiva. O Código Penal Brasileiro de 1940 adotou, segundo o artigo 59, as duas teorias, sendo, portanto a finalidade da pena
retribuir, prevenir e ressocializar. Diante disso, vale observar se o Direito Penal cumpre tal missão. Este trabalho visa analisar o impacto social da
pena, enquanto sanção estatal pelo cometimento de um fato criminoso, e o seu reflexo para a vitima e agressor, destacando os direitos
fundamentais inerentes a este oficio punitivo do Estado. O objetivo é discutir o caráter de justiça sobre a pena, e como sua aplicação deve atender
suas finalidades sem estancar garantias asseguradas pela constituição, entre as quais a dignidade da pessoa humana, afastando-se dos preceitos da
teoria do direito penal do inimigo. Além disso, há que se questionar o reflexo desta resposta estatal pelo cometimento do crime a quem o suporta
efetivamente: a vitima. Sendo assim, verifica-se que a aplicação da pena gera reflexos para o agressor na medida em que este será privado do
convívio social e familiar para então aprender a conviver com as regras do encarceramento, como forma de punir o delito e de alguma forma
dissuadir futuros criminosos, salientando o caráter retributivo e preventivo da sanção penal. Nos moldes atuais do processo penal a arena jurídica
não tem espaço para a percepção dos impactos sociais da sanção penal para a vitima, daí a necessidade do debate sobre alternativas normativas.
A justiça restaurativa é uma técnica de solução de conflitos que prima pela criatividade e sensibilidade na escuta das vítimas e dos ofensores, ainda
está em caráter experimental, mas já está em prática há dez anos. Na prática, a mediação vítima-ofensor consiste basicamente em colocá-los
frente a frente em um mesmo ambiente guardado de segurança jurídica e física, com o objetivo de que se busque ali acordo que implique a
resolução de outras dimensões do problema que não apenas a punição, como, por exemplo, a reparação de danos emocionais. Entre outras
questão, destaca-se o papel do mediador, o responsável pelo encontro entre vítima e ofensor e eventualmente as pessoas que as apoiam. Apoiar o
ofensor não significa apoiar o crime, e sim apoiá-lo no plano de reparação de danos. Nesse ambiente se faz a busca de uma solução que seja
aceitável. A presente pesquisa investigou o uso desta modalidade restaurativa pelos tribunais brasileiros, e constatou que se encontra ainda em
fase experimental e em implementação principalmente nos tribunais da região sul do Brasil. A metodologia utilizada foi empírica, baseada na
leitura e debate de textos, e coleta de decisões judiciais do tribunal carioca para analises conceituais sobre o tema em estudo. Desta forma, tem-se
por conclusão que a aplicação da pena provoca um reflexo imediato na vida do apenado, sendo certa a opção pela afirmação máxima das funções
retributiva e preventiva da pena em detrimento da ressocialização. Apesar de existirem uma série de direitos e garantias na Constituição, é
flagrante a violação destes, tanto pelas instituições carcerárias quanto pelo próprio Estado quando não implementa ou retarda o desenvolvimento
de programas de efetiva solução de conflitos, negligenciando a atuação da vitima para reduzi-la a mera observadora do processo judicial, sem
oportunizar ao agressor a possibilidade de se redimir e/ou reparar os danos causados. Portanto, a pratica da justiça restaurativa poderia ser
adotada para estimular a aproximação e o dialogo como estratégia de reapoderamento da vitima, e a auto responsabilização do agressor.
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RESUMO
O tema abordado visa analisar se é possível a atuação do Tribunal Penal Internacional sobre o Estado Islâmico a fim de frear seus ataques
terroristas no âmbito do Oriente e no Ocidente. O trabalho analisa se a submissão ao TPI compromete a soberania dos Estados signatários do
Estatuto de Roma; se o Estado Islâmico pode ser considerado um novo tipo de terrorismo; se a jurisdição do Tribunal Penal Internacional pode
atingir o Estado Islâmico e, por fim, se é possível punir os países signatários do Estatuto de Roma que abdicam da competência do Tribunal Penal
Internacional e utilizam a força para combater o Estado Islâmico. O trabalho tem como justificativa a relevância social diante do crescente número
de refugiados no mundo e a atualidade do tema ante a notória opressão do Estado Islâmico sobre os indivíduos que habitam o local sob o seu
domínio e os recentes ataques terroristas no Ocidente de sua autoria. Esse artigo tem como principal objetivo analisar a possibilidade de
jurisdição do Tribunal Penal Internacional sobre o Estado Islâmico. O Tribunal é o único instrumento jurídico existente capaz de punir os que
cometem crimes elevados a caráter universal pela Comunidade Internacional. O tema proposto é tratado pelos doutrinadores e cientistas diante
da sua atualidade e recentes ataques terroristas da organização terrorista no Ocidente e no Oriente. O trabalho refere-se, principalmente, sobre a
eficácia da jurisdição do Estatuto de Roma, expondo as características peculiares do Estado Islâmico e a possibilidade de punição dos países
ocidentais atacados pelo Estado Islâmico que preferem o uso da força em detrimento do uso do instrumento jurídico legal. Sendo assim, o objetivo
do presente trabalho é analisar se existe a possibilidade de jurisdição do Tribunal Internacional Penal sobre os líderes e executores de crimes do
Estado Islâmico. A metodologia de trabalho aplicada será a pesquisa bibliográfica com a utilização de livros e artigos científicos que tratam da
matéria, buscando, dessa forma, consubstanciar o mesmo, com a opinião de doutrinadores e pesquisadores acerca do tema. Para atingir tais
objetivos, há necessidade de, primeiramente, conceituar o que é Tribunal Penal Internacional, explicar o contexto de sua criação e apontar os
principais dispositivos do Estatuto de Roma pertinentes à elaboração do trabalho, sobretudo os que mencionam as regras de sua atuação. Há
necessidade, ainda, de analisar o conceito de Estado Islâmico, seus objetivos e as características que o diferencia das demais organizações
terroristas e relatar os ataques por ele perpetrados. Dando continuidade ao tema, é necessária a análise das condições prévias de atuação do
Tribunal Penal Internacional a fim de avaliar se é possível o exercício da sua jurisdição sobre o Estado Islâmico e, por fim, prescinde analisar a
possibilidade de punição pela Comunidade Internacional dos Estados Ocidentais atacados pelo Estado Islâmico que usam a força em detrimento do
julgamento pelo Tribunal. A pesquisa chega à conclusão que a jurisdição do Tribunal Penal Internacional é limitada, pois não é universal. Isso
porque a jurisdição abrange, em regra, os países signatários do Estatuto de Roma ou os países que reivindicam a sua jurisdição de forma ad hoc,
dependendo, ainda que a nacionalidade do suspeito seja a do país em que cometeu o crime. Ademais, o Tribunal Penal Internacional atua de
forma complementar à jurisdição penal nacional em caso de incapacidade de investigação e de efetivação da persecução penal do Estado em cujo
território ocorreu o crime, não violando, assim, a soberania do país signatário do tratado. Desse modo, nota-se que se torna um meio ineficaz de
combate à impunidade na prática de crimes de caráter universal, diante da impossibilidade de abarcar os países não signatários do Estatuto de
Roma. Por fim, verifica-se que no momento em que compromissos firmados pelos países através da Carta das Nações Unidas para assegurar a paz
e a segurança internacional são descumpridos, não há previsão legal de punição do país dissidente, razão pela qual a comunidade internacional tão
somente espera que os países signatários de tratados internacionais pautem a sua conduta na cooperação internacional.

Título:

A POSSIBILIDADE JURÍDICA DO ABORTO NO BRASIL

49

Autor(es) Leticia L Sampaio; Joselito S Abrantes; Odair José B Freitas
E-mail para contato: abrantes.joselito50@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Aborto, Aborto necessário, Aborto qualificado, Aborto consensual

IES: ESTÁCIO AMAPÁ

RESUMO
Este artigo investiga a possibilidade jurídica da prática do aborto no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, busca responder ao seguinte
questionamento: a prática do aborto é legal, à luz do ordenamento jurídico brasileiro? Parte-se da hipótese que o aborto que realmente é aceito é
aquele quando a mãe corre risco de morte, ou em caso de estupro. O objetivo geral deste trabalho é analisar a legalidade do aborto no direito
brasileiro. Para tanto, os objetivos específicos são: a) Descrever os aspectos conceituais do aborto; b) Fundamentar o aborto no direto brasileiro e
c) Evidenciar a possibilidade jurídica da pratica do aborto no direito brasileiro. Portanto, este trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade
jurídica do aborto, com o foco numa abordagem puramente jurídica, científica e teórica, por meio de vasta pesquisa bibliográfica, com a análise e
interpretação crítica de conceitos, ideias, posicionamentos legais e religiosos, Código Penal, Código Civil, Constituição Federal, monografias,
endereços eletrônicos para uma melhor compreensão sobre o assunto aqui estudado. Após verificar vários conceitos, percebe-se um consenso
que o aborto é a interrupção da gravidez provocando a morte do feto, podendo ou não haver a expulsão deste do útero da gestante. No Brasil, a
primeira lei que o tipificou foi o Código Criminal do Império. Hoje é tipificado pelo Código Penal Brasileiro de 1940, em seus artigos 124 ao 128.
Esses quatro artigos tratam de algumas espécies de aborto: auto aborto e aborto consentido, aborto provocado por terceiro, aborto consensual,
aborto qualificado, aborto necessário e aborto sentimental, sendo os dois últimos, considerados causas de exclusão de ilicitude. Como se trata de
um código editado em tempos que a medicina não era capaz de diagnosticar com precisão algumas anomalias fetais, que impossibilitam a vida
extrauterina, compreende-se a omissão do código em caso de interrupção de gravidez com feto que apresentem essas anomalias. Percebe-se a
necessidade de inclusão no rol dos abortos permitidos, o aborto eugênico, ou seja, aquele realizado ante a certeza de que o feto não sobreviverá
após o parto ou logo falecerá. Mesmo não sendo tipificados, vários alvarás judiciais, que autorizam a prática desse tipo de aborto, já foram
concedidos, demonstrando que há um grande número de juristas favoráveis à legalização dessa modalidade de aborto. Leva-se em conta a
precisão do diagnóstico de anomalia grave e incurável do feto e o dano psicológico sofrido pela mãe. Está em tramitação no Supremo Tribunal
Federal, uma Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS)
que pleiteia a suspensão do andamento dos processos ou dos efeitos das decisões judiciais que tratem de antecipação terapêutica de parto de
anencefálico e a declaração da inconstitucionalidade, com eficácia abrangente e vinculante dos dispositivos penais que proíbem a interrupção de
gravidez quando o feto é portador de anomalia grave. Por fim, diante dos avanços da medicina e das várias decisões judiciais já proferidas a favor
da prática do aborto ao qual se chamará de “Psicológico”, o que se espera é uma adequação da legislação pátria, tipificando esse tipo de aborto
em um terceiro inciso, no artigo 128 do Código Penal, tornando-se, portanto, forma não punível, quando for vontade da gestante, interromper a
gravidez em casos comprovados de fetos com anomalia que impossibilite a vida extrauterina.
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RESUMO
A questão da fronteira tem sido tema constantemente debatido, em especial a partir do século XX quando novos limites foram traçados no pósguerra visando à preservação não somente territorial como também da soberania como direito de cada nação. Neste mesmo século cresce o
fenômeno da globalização que estreitou os laços entre as nações e evidenciou a necessidade de flexibilização em relação aos espaços fronteiriços,
em especial quanto a circulação de bens, pessoas e serviços. Este estudo tem por locus o espaço fronteiriço situado no Município de Oiapoque,
norte do Estado do Amapá, fronteira com o departamento francês das Guianas, considerando acordos recentes celebrados entre o Brasil e a
França no sentido de autorizar a entrada de pessoas em ambos os territórios seguindo algumas regras. Este estudo tem por objeto a violência que
é produzida pela atuação da força policial militar por ser a primeira instituição a ser acionada nas ocorrências de grave lesão e por ser a força
responsável por realizar o patrulhamento ostensivo na cidade, abordando de forma indistinta os nacionais e os estrangeiros. O objetivo do projeto
é analisar os elementos que compõem a atuação da Polícia Militar no Município de Oiapoque evidenciando uma possível institucionalização da
violência em face dos nacionais e estrangeiros que circulam pelo região. A respeito da metodologia a ser adota durante a pesquisa, considerando o
duplo viés de análise do objeto, há necessidade do emprego de fases distintas na coleta de dados e produção escrita: quanto aos dados da força
policial militar, serão requeridos ao Comando do 12º Batalhão de Polícia Militar as informações acerca do quantitativo de homens disponíveis na
região, progressão de permanência e “baixa” para a capital do estado, esquema regular da escala de trabalho e canais de atendimento à
população; será realizado o levantamento dos documentos que regulam a atividade policial e os relatórios apresentados aos órgãos de controle,
em especial aos departamentos do Governo Federal que mantém programas na região a exemplo da Estratégia Nacional de Fronteira (ENAFRON) e
Programa Calha Norte, ambos do Ministério da Defesa; ainda a respeito da visão dos policiais, serão aplicados instrumento de verificação, por
meio de entrevistas aos comandantes de companhia e responsáveis pelas guarnições acerca das percepções sobre suas atividades, em especial
àquelas que exigem além do pronto atendimento, uma tomada de decisão rápida; a respeito do levantamento de dados sociais, será realizada
análise da bibliografia sobre as questões sociais na fronteira Amapá/Guiana Francesa, verificação do trato com a percepção dos moradores parte
do levantamento junto à Corregedoria Policial Militar e Ministério Público, os procedimentos de verificação da conduta dos militares no
atendimento à população e análise dos eventos noticiados na mídia local sobre violência praticada por militares estaduais. Será necessário a
aplicação de entrevistas a representantes de grupos, a exemplos de presidentes das cooperativas locais, igrejas e escolas, sobre a percepção sobre
o papel da polícia na região entrevistas a moradores permanentes e transitórios do Município de Oiapoque acerca das percepções sobre a atuação
da Polícia Militar. A hipótese adota considera a institucionalização da violência pelo órgão responsável pela manutenção da ordem por ausência de
orientação normativa sobre o tema. Os resultados preliminares apontam a existência de alguns fenômenos institucionais que colaboram com a
violência institucionalizada, a exemplo da rotatividade entre os militares e do comando da unidade. Apontam também a perspectiva de que a
incidência de violência policial está centrada nas áreas de bares e não tem público específico.
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RESUMO
A prisão domiciliar prevista no Código de Processo Penal constitui forma especial de cumprimento da prisão preventiva, visando tratamento
diferenciado àqueles que se apresentem em determinadas condições, evitando que sejam submetidos às mazelas do sistema carcerário e
proporcionando, em determinados casos, a integração familiar. Trata-se de medida que se coaduna com garantias constitucionais, notadamente o
respeito à integridade física e moral do preso, a possibilidade de que mulheres presas possam permanecer com seus filhos durante o período de
amamentação e posteriormente, além de evitar tratamento desumano. Diante da mudança recente no artigo 318 do referido código, por razão da
Lei n. 13.257 de 2016 - Estatuto da Primeira Infância-, a qual alterou o inciso IV do referido dispositivo, passando a constar somente a palavra
“gestante” e inseriu os incisos V e VI, buscou-se tutelar não apenas a pessoa do acusado, mas principalmente, garantir o imprescindível cuidado
destinado à criança. A alteração legislativa encontra respaldo nas chamadas Regras de Bangkok - Regras das Nações Unidas Para o Tratamento de
Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade Para Mulheres Infratoras, que propõem um olhar diferenciado para as especificidades de
gênero no encarceramento feminino, cujo crescimento vem apresentando números alarmantes. A prisão domiciliar tem gerado muita polêmica
nesses últimos meses, tendo em vista que Adriana Ancelmo, mulher do ex-Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, teve sua prisão
preventiva substituída pela prisão domiciliar por ter filho menor de doze anos, gerando então um desconforto social, pois muitas presas não
teriam ainda usufruído deste benefício. Diante do foco na referida questão, surgiram inúmeras controvérsias, dentre as quais se pretende abordar
no presente trabalho: (I) a obrigatoriedade ou faculdade do juiz em realizar a substituição pela prisão domiciliar quando presentes algumas das
condições previstas em lei; (II) a necessidade de observar critérios subjetivos, como características pessoais do agente, ou apenas a observância do
critérios objetivos do artigo 318 do CPP; (III) a constitucionalidade ou não do tratamento diferenciado entre homens e mulheres com filhos de até
doze anos incompletos. Assim, por meio de levantamento doutrinário e jurisprudencial, a pesquisa tem por objetivo explicitar e discutir questões
que permeiam a prisão domiciliar, bem como refletir acerca dos impactos e representações sociais trazidos pela mudança legislativa.
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RESUMO
As modernas sociedades contemporâneas do ocidente possuem como pressuposto básico para noção de ordem em seus territórios o uso de
mecanismos legais coercitivos. Ou seja, todo estado-nação possui uma lei geral instituída para reger as condições de vida da coletividade na pólis
(cidade). Para este resumo, resolvemos usar como pano de fundo da discussão a política municipal carioca do Lixo Zero e sua provável
inefetividade. Assim, se faz imperiosa tal discussão nos dias atuais. O Programa Lixo Zero, realizado pela Comlurb em parceria com a Guarda
Municipal do Rio de Janeiro, prevê a aplicação de multas para quem sujar a cidade. A iniciativa tem como objetivo tornar a Lei de Limpeza Urbana
(3.273/2001) efetiva e conscientizar a população da importância de não jogar lixo nas ruas, praias, praças e demais áreas públicas, melhorando a
qualidade da limpeza do Rio. Contudo, algumas pesquisas recentes têm demonstrado a não conscientização da população, daí o nosso trabalho,
porque não há melhora neste quesito? Problematizar isto é nosso objetivo aqui. Sabendo que sempre haverá o direito de desrespeitar – opção
individual de cada um – queremos aqui discutir como o excesso de regulamentação deságua na ineficiência de bons mecanismos que poderiam ter
logrado êxito se executados de outra forma – por via de políticas educacionais conscientizadoras. Noutras palavras, não adianta eu aplicar pena
de multa para aquelas que jogam papel no chão, se não houver a compreensão que jogar papel no chão causa danos a uma coletividade e ao meio
ambiente. É essa a pedra de toque, este é o ponto a ser despertado. Com certeza, a criação de leis disciplinadoras é importante, mas quando
dotadas de mero efeito punitivo, se perdem no tempo, como a lei do Lixo Zero na cidade do Rio de Janeiro. O Programa Lixo Zero foi lançado pela
prefeitura do Rio em agosto de 2013. Desde então, guardas municipais podem autuar pessoas que forem flagradas jogando detritos nas ruas,
contudo, perceba que na matéria veiculada ainda subsiste o hábito das pessoas de ainda jogarem lixo no chão. Os valores das multas podem variar
de R$ 170 a R$ 3.400, dependendo da quantidade descartada irregularmente. Desde guimbas de cigarro até urinar em lugares públicos. Todo e
qualquer descarte de lixo (sólido ou líquido) efetuado em vias públicas pode ser passível de pena de multa de acordo com a lei municipal. Tal lei
atende a uma política nacional de gestão de resíduos sólidos no contexto da produção de lixos urbanos.
Difícil é a relação entre o
desenvolvimento econômico promovido pela urbanização dos grandes centros e a proteção do meio ambiente. A CRFB de 1988 no art. 225 impõe
ao poder público a capacidade de zelar pelo meio ambiente – criando leis, punindo poluidores etc. Especialmente na cidade do Rio há uma força
tarefa da Comlurb (agentes municiais de limpeza urbana) e da guarda municipal para fiscalizar essa proteção do meio ambiente. No caso das
multas aplicadas para quem poluir a cidade é um pouco diferente porque ao ser multado, o “infrator” tem até 10 dias para quitar a dívida; do
contrário, seu nome será protestado, podendo entrar no cadastro do Serasa. Contudo, essa penalidade é meramente administrativa e não possui
caráter criminal, logo isso acaba levando muitas pessoas a não quitar seus débitos com a prefeitura, haja vista a possibilidade de recurso judicial
para discussão da penalidade aplicada. Por fim, como resultados parciais, percebemos que todo esse aparato legal e judicial demonstrado, não fez
com que brotasse no seio da população carioca a consciência de não jogar lixo no chão. Mas do que isso, muitos mecanismos legais se
demonstram insuficientes quando não acompanhados de políticas educacionais. A velha ideia de que mexer no bolso dói, não tem dado certo por
aqui. Assim, propomos como solução, a adoção de instrumentos mais educativos e menos punitivos.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade de mitigação da regra que protege os herdeiros necessários com a reserva de
parcela dos bens a serem transferidos em sucessão, quando o testador pretende beneficiar alguém que esteja em situação de vulnerabilidade
econômica. Apesar do caráter patrimonial ser a expressão do direito sucessório que recebeu maior destaque pelo legislador, outros aspectos
devem ser levados em consideração, especialmente em respeito aos princípios da função social e da solidariedade. Desta forma, a clareza com que
o legislador estabeleceu no artigo 1.789 do Código Civil que o testador só pode dispor da metade de seu patrimônio quando possuir descendente,
ascendente ou cônjuge, limita a autonomia da vontade do indivíduo de estabelecer o que será feito com seu patrimônio depois de sua morte. Não
obstante ser compreensível como uma regra protetiva da família, sua aplicação pode gerar situações de injustiça quando o autor da herança era o
responsável econômico pelo sustento de pessoa em situação de vulnerabilidade ou, ainda que não o fosse em vida, gostaria de amparar alguém
em tal situação após sua morte com o patrimônio que acumulou em vida. Em tais situações o referido artigo veda que mais do que a metade do
patrimônio do testador seja destinado à subsistência desse indivíduo que necessita proteção, ainda que os herdeiros necessários tenham
confortável situação financeira, o que vai de encontro à solidariedade que se espera de uma sociedade evoluída e restringe a autonomia da
vontade do testador. Importante destacar que no sentido pretendido para a pesquisa, vulneráveis econômicos não são aqueles que possuem
poucos recursos, mas sim quem não tenha meios de, por si só, assegurar as condições materiais para o seu sustento. Conclui-se que o legislador
estabeleceu regra pouco flexível e que permite resultados injustos a depender do caso concreto. Tendo em vista a literalidade do artigo em
referência e tomando por base pesquisa bibliográfica relativa ao tema, vislumbra-se que uma proposta de alteração legislativa seria a melhor
alternativa para que se supere a rigidez do artigo 1.789 do Código Civil de forma a permitir que, em situações excepcionais e com a devida
fundamentação no próprio testamento, a destinação de bens para a subsistência de pessoa em situação de vulnerabilidade econômica, possa se
dar em fração superior à metade da herança, ainda que haja herdeiros necessários. Ressalta-se, por fim, que a solução proposta encontra guarida
na tão debatida doutrina da despatrimonialização do Direito Civil e sua concepção que visa buscar novas definições para o patrimônio, colocando a
pessoa e seus valores no centro das relações jurídicas.
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RESUMO
Este resumo tem como tema geral a análise da atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) como Instituição repressora do
abuso do poder econômico e defensora dos interesses do consumidor. Trata-se de conclusões parciais acerca de uma pesquisa ainda em
andamento sobre as práticas e representações dos agentes do CADE em relação aos impactos das decisões do colegiado sobre a vida dos
consumidores. Partiu-se da hipótese de que quanto maior a competitividade e mais livre a concorrência dos agentes econômicos no mercado
brasileiro, maiores seriam os benefícios para o público consumidor em termos de preço e qualidade dos produtos e serviços disponíveis. O CADE
como autarquia federal, com perfil de agência reguladora, dispõe de instrumentos legais para impedir e reprimir o abuso do poder econômico.
Esta hipótese é afirmada pela bibliografia especializada e por textos legais. A partir das referidas hipóteses é que o principal problema da pesquisa
foi enfrentado e desenvolvido, ou seja, como o CADE administra e resolve os diversos atos de concentração de interesses privados e como o CADE
lida com as diversas leis e atos administrativos que têm efeitos sobre a concorrência e, por consequência, prejudicam o consumidor. A
metodologia utilizada, de inspiração etnográfica, se serve da análise das decisões dos processos administrativos disponíveis, da observação direta e
entrevistas dos servidores do CADE a fim de captar categorias nativas e analíticas sobre os rituais de julgamentos de processos. Utiliza-se como
referência dois conjuntos de decisões do CADE que têm se mostrado paradigmáticos. O primeiro, deu-se sobre o setor de varejo de gasolina em
que o CADE passou a investigar a revenda de combustíveis e derivados de petróleo. Este setor é considerado o setor com maior número de
denúncias de prática de cartel. O segundo conjunto de decisões analisadas é o setor de saúde suplementar que possui um plexo de produtos e
serviços públicos e privados que envolve a interação entre consumidores, prestadores de serviços (médicos e instituições de serviços de saúde),
operadoras de planos de saúde, instituições de governo e agentes públicos. No que concerne ao setor de venda de gasolina a varejo, o que se
conclui das dezenas de casos julgados pelo CADE desde 2002 (Atos de Concentração nº 08012.005519/2002-27 (Repsol YPF e Wal),
08012.002820/2007- 93 (Petrobras e Ipiranga) e 08012. 005539/2004-60 (Petrobras e Agip) e etc) é que fatores estruturais são de extrema
relevância para determinar os níveis de concentração no mercado de revenda de combustíveis. Esses fatores incluem: a delimitação da dimensão
geográfica do mercado relevante; a presença de grandes redes proprietárias de postos de combustíveis; o número de distribuidoras e a relação
com os postos e a presença de entidades associativas. No processo AC nº 08012.002634/2006-73, por exemplo, que tratou da fusão das
distribuidoras Ale e Satélite, a empresa resultante passou a contar com 100% dos postos do município de Vítor Meireles/SC sob sua bandeira. Em
relação a análise do setor de saúde suplementar, a partir da análise dos processos administrativos: 08000.012252/1994-38,
08012.006552/2005-17 e 08012.004054/2003-78, dentre outros, pode-se concluir que a necessidade da operadora possuir uma carteira de
beneficiários suficientemente grande para diluir os riscos de perdas induz à concentração de planos de saúde, associados aos problemas de
assimetria de informação. A assimetria ocorre quando uma das partes envolvidas em uma transação econômica detém mais informações sobre
essa transação do que a outra parte, o que possibilita à primeira agir ou decidir em situação de vantagem sobre a parte menos informada. Da
análise das justificativas de votos, conclui-se ainda que o CADE não dispõe de aparato legal para se insurgir contra leis e atos administrativos que, a
despeito de tentar corrigir “falhas do mercado” legalizam barreiras à concorrência e a economia de mercado.

Título:

A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NO SISTEMA JUDICIÁRIO ATRAVÉS DO MÉTODO DE CONSTELAÇÃO

Autor(es) Adré Batista dos Santos; Maria Aparecida Rocha de Oliveira
E-mail para contato: okadasambatista@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): constelação

52

IES: UNESA

RESUMO
O trabalho tem como objetivo estudar a resolução de conflitos através do método de Constelação, uma visão sistêmica. O conflito nas relações
tem no primeiro momento uma conotação negativa, então, com objetivo de humanizar as relações, os tribunais vem adotando medidas que
estudam a essência do problema. Decidir a lide por si só não satisfaz uma sociedade, não cura as mazelas por esta deixada. No meio dessa relação
conflituosa surge um método que propõe solucionar da melhor forma possível essa desordem, que pode chegar ao caos. O método de
Constelação Sistêmica é um método psicoterápico que trata das emoções, das relações interpessoais ou conflito. Esse sistema tem como
proposta identificar a influência externa inconsciente que atua indiretamente no conflito. Com esta técnica reduz o número de ações judiciais, um
dos problemas enfrentados pelos tribunais, como também estreitam os laços afetivos. No entanto apesar alto índice de caso resolvidos através do
método, ainda não foi expandido para todos os tribunais que tem dificuldade na formação de profissionais. Estes método vem de encontro com as
novas orientações do NCPC ( Novo Código de Processo Civil), que orienta primeiro e mediação antes da ação judicial. Este procedimento ao longo
do tempo de uso, poderá gradativamente diminuir os conflitos familiares, pois busca também mostrar ao individuo , suas dificuldades de caráter
moral e social, buscando a harmonia e o dialogo em futuros litígios , uma vez que reeduca o homem a buscar sempre o dialogo e o bom senso , as
dificuldade que ele irá encontrar no seus relacionamentos com a sociedade que o cerca. Acreditamos que tal sistema, não seria útil apenas ao
Direito , mais também em todas as situações que de alguma forma envolva o litígio, assim retornaremos a essência humana, pura que haveria de
retornar o ato de ouvir o outro e buscar a harmonia , em detrimento a vantagem da contenta , e iriamos realmente criar , uma humanidade mais
justa , coesa, honesta, verdadeira e segura.
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RESUMO
O direito à liberdade de expressão está inserido no rol dos chamados direitos humanos de primeira dimensão/geração – que contempla os direitos
civis e políticos. A importância de tais direitos é evidente desde sua origem, mas fora apenas com as atrocidades presenciadas na Segunda Guerra
Mundial que a comunidade internacional se atentou para o fato de que a proteção dos direitos humanos é uma obrigação que ultrapassa os limites
territoriais de cada Estado Soberano, sendo um dever a ser compartilhado no cenário internacional. Diante desse novo entendimento
internacional surge o Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA), se dividindo
em dois órgãos: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CORTEIDH), conforme
estabelecido na Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto São José da Costa Rica. A Corte Interamericana de Direitos humanos, até
2016, proferiu 20 sentenças se manifestando sobre casos de violação do direito à liberdade de expressão, emitindo condenações a diversos países,
dentre os quais: Chile, Peru, Costa Rica, Paraguai, Argentina, Panamá, Venezuela, Colômbia, Brasil, República Dominicana e Honduras. A CIDH
entendeu que em alguns de desses casos houve violação indireta do direito a liberdade de expressão, enquanto que em outros (em sua maioria,
ressalta-se) houve violação direta desse direito. O problema que aqui se impõe é averiguar a dificuldade do exercício da liberdade de expressão
nos países ora condenados. Sendo assim, este artigo tem por objetivo analisar os casos que levaram a CIDH a se pronunciar sobre a existência de
casos de violação ao direito a liberdade de expressão, buscando averiguar os direitos que foram violados conexos a violação à liberdade de
expressão, os impactos das decisões tanto na esfera internacional como na interna de cada Estado parte condenado, quem – dentre os
legitimados – são os que mais levam pleitos desta natureza para apreciação do SIDH, a importância destes atores político-sociais para a defesa do
direito de liberdade de expressão, bem como traçar um perfil das decisões proferidas pela CIDH. A produção do artigo integra o estudo e análise
do direito à liberdade de expressão e sua importância para a manutenção da democracia em uma sociedade, dos direitos que foram violados por
meio da violação do direito à liberdade de expressão e uma breve análise sobre o trâmite de funcionamento das ações neste Sistema
Interamericano de Direitos Humanos, fazendo, ainda, contextualização bibliográfica e da proteção destes direitos nos instrumentos convencionais
(tratados) no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A liberdade de expressão é um direito que garante a existência de uma verdadeira
sociedade democrática. Sendo assim, verificada a existência de casos de violação desse direito, o impacto das sentenças proferidas pela CIDH
possui importância para a comunidade internacional, uma vez que cria jurisprudência possível de influenciar o julgamento de outros casos; para os
cidadãos dos países que sofreram tais condenações, já que as decisões objetivam adequar o ordenamento jurídico interno do Estado condenado
ao disposto na Convenção Americana de Direitos Humanos; e ao próprio Estado parte condenado, pois este fora responsabilizado internacional.
Diante de tantos casos de violação ao direito à liberdade de expressão na esfera do SIDH percebe-se a fragilidade da democracia nos Estadospartes condenados. Sendo assim, evidenciada está à extrema relevância de estudar tais casos, bem como torná-los públicos. A importância do
estudo do tema é perceptível a partir da constatação de que casos de violação à liberdade de expressão não são estranhos ao contexto social atual
nos países examinados, sendo indispensáveis medidas destinadas a coibi-las, objetivando, assim, garantir o respeito a esse direito no âmbito
internacional e interno de cada Estado parte.
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RESUMO
Dissertar-se-á no decorrer do presente artigo a questão dos maus tratos e direitos dos animais, além de identificar as legislações vigentes no
combate aos maus tratos, tendo como base a nossa Carta Magna, demais artigos de leis e a Declaração Universal dos Direitos dos Animais,
ratificada pelo Brasil. Ter-se-á por objetivo analisar qual a abrangência da proteção aos animais no Brasil, buscando entender como ocorrem
tantos maus tratos aos animais, sendo que estes são tutelados pelo Estado, são passíveis de dor e sofrimento e protegidos por lei, mas muitos dos
seus direitos são violados diariamente em prol dos humanos. Importa referir que serão utilizados objetivos específicos para se chegar ao objetivo
geral e para que o presente artigo cientifico possa contribuir para a sociedade e para a comunidade acadêmica. Assim, analisar-se-á as legislações
que tratam dos direitos dos animais, a eficácia das leis de proteção através das punições aplicadas, as principais correntes que buscam garantir os
direitos dos animais e os abusos e maus tratos cometidos contra os animais. No decorrer da pesquisa, se faz necessário um breve relato da
evolução da relação dos seres humanos com os animais, que desde o início dos tempos sempre foram classificados como inferiores e objetos a
serem usados pelo homem para as mais diversas finalidades. No entanto, a partir do século XVII, alguns pensadores, mesmo quando não havia
nenhum resquício de zelo pelos animais, revolucionaram o pensamento predominante e se punham contrários a eles, expondo suas próprias
visões e impondo seus ideais. A partir desse momento começaram a surgir opiniões e correntes antagônicas a respeito dos animais. Assim, na
presente pesquisa, abordar-se-á as principais correntes que versam sobre os direitos dos animais, o antropocentrismo e biocentrismo, que
conflitam entre si, pois enquanto o antropocentrismo acredita que os animais devem servir aos humanos, o biocentrismo visa abolir a exploração
animal. Decorrentes dessas duas visões, surgem a linha bem-estarista, que aborda a necessidade de regulamentação das práticas de exploração
animal para que haja um tratamento mais digno e com o menor sofrimento possível, e a linha abolicionista, que acredita na elaboração de leis que
proíbam o uso de animais para benefício humano. Adentrar-se-á também nas leis vigentes que buscam combater os maus tratos ou, ao menos,
diminuí-los. O número de normas com este objetivo no Brasil evoluiu após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que reservou um
capítulo para tratar do meio ambiente. A Carta Magna impôs a obrigação de cuidado, respeito e penalidades para aqueles que praticam as
condutas descritas como crimes ambientais. O direito dos animais vem sendo cada vez mais questionado e há uma busca incessante por garantir
os seus direitos ou de lhes conferir direitos que ainda não foram garantidos, embora, a legislação ainda siga uma linha antropocentrista. As
punições aplicadas em quem comete crimes contra animais também serão discutidas durante o artigo, principalmente aquelas previstas na Lei
9065/98. Procura-se mostrar, neste ponto, as penalidades ínfimas impostas pela Lei a crimes tão graves e a necessidade da conscientização da
população quanto ao sofrimento animal e o dever de proteger aqueles que não sabem se defender sozinhos. Por fim, far-se-á a análise de
condutas que caracterizam maus tratos, crueldade e causam sofrimento físico e/ou psicológico aos animais, sendo algumas destas condutas
consideradas crimes e, outras, permitidas. A presente pesquisa é de extrema relevância, tanto para a sociedade quanto para o direito e
comunidade acadêmica, pois os direitos dos animais vêm sendo amplamente discutidos e, qualquer atitude que tenhamos em relação a eles, estão
sendo questionadas como jamais foram.
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RESUMO
Este trabalho investiga a efetividade da aplicação da lei Maria da Penha no município de Macapá, no ano de 2014. Parte-se da hipótese que a
aplicação da Lei Maria da Penha ainda é ineficaz no meio jurídico, tendo em vista o aumento dos registros dos casos de violência contra a mulher
na cidade de Macapá-AP nos últimos anos, conforme veiculado nos meios de divulgação como jornais, rádios e televisão.O objetivo geral deste
trabalho é investigar a efetividade da aplicação da Lei Maria da Penha no município de Macapá no ano de 2014. Em relação aos objetivos
específicos que organizaram a estruturação desse artigo tem-se: descrever a evolução das medidas de proteção no combate à violência praticada
contra a mulher; fundamentar os requisitos da Lei Maria da Penha e evidenciar se a aplicação dos requisitos da Lei Maria da Penha foram
efetivados no município de Macapá em 2014. Na bojo de uma sociedade tecnológica e que pretende-se "moderna", depara-se com alto índice de
agressão a mulher muitas vezes impulsionado pelo machismo de seus parceiros. Tal problemática levou a escolha deste tema para a efetivação
dessa pesquisa. Para a elaboração deste artigo cientifico foi utilizado vasta pesquisa bibliográfica em artigos científicos, monografias, dissertações
e teses disponíveis na internet, em obras de autores renomados sobre a efetividade da Lei Maria da Penha no país. O estudo foi aprofundado por
meio da pesquisa em documentos que continham dados estatísticos de violência praticada contra a mulher no município de Macapá, bem como,
por meio de entrevistas com agentes/atores responsáveis por importantes atividades no bojo da aplicação da lei Maria da Penha. Através de
entrevistas realizadas com pessoas que labutam no Centro de Atendimento a Mulher e a Família (CAMUF), foi possível chegar á um breve
resultado sobre a efetividade da Lei Maria Penha no município de Macapá. Já em entrevista realizada com a coordenadora do CAMUF, é notável as
evidências da não efetividade da aplicação lei mediantes as ocorrências registradas e não solucionadas no âmbito do município de Macapá.
Observa-se que a lei, em boa parte dos casos, ainda é mera formalidade e sua aplicabilidade é falha. Na sua essência, a Lei Maria da Penha deveria
proteger as vitimas de agressão doméstica, punindo os agressores, desenvolver mecanismos de proteção e prever futuras reincidências. É
sintomático que algumas mulheres, mesmo sofrendo violência de seus parceiros, tentam em seguida retirar a queixa sobre eles, o que não é
possível. No município de Macapá, no ano de 2015 foram registrados 3.118 casos dessa violência. E no ano de 2016, até o momento, pode-se dizer
1.584 casos, sendo este numero apenas parcial, pois o centro de atendimento as mulheres ainda não possui o montante total até o momento, mas
estima-se que esse número seja bem maior que o do ano anterior. Em nossas considerações finais, analisando as informações prestadas pelo
CAMUF, constatou-se ser o órgão um elo de esperança e amparo às vitimas desse tipo de agressão, tentando ajudar essas mulheres com amparo
psicológico e judicial, através de projetos de conscientização e resgate da auto-estima.
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RESUMO
A população em situação de rua enfrenta a dicotomia das grandes cidades e reflete a desigualdade latente. São representantes da pobreza visível
no cotidiano da cidade formal, enfrentando uma contraditória posição de um olhar de compaixão e assistencialismo ao mesmo tempo em que se
expressa a repulsa e o preconceito. Esse sentimento contraditório abre ensejo para que algumas políticas oriundas do poder público, direcionadas
a este segmento social, sejam voltadas à seara da segurança pública. Desta forma, a presente pesquisa aborda a violência e o medo na cidade, em
específico na cidade de Niterói/RJ, sob a perspectiva dos moradores em situação de rua na região central com a pretensão de identificar as
múltiplas situações de violência na trajetória desta população que lhes tenham sido direcionadas ou por eles intentadas. O estudo apresenta-se
desde 2015 até então, contando com a análise da bibliografia que cerca o tema e com o levantamento de dados respaldados inicialmente na
demanda social por meio do trabalho realizado pelo grupo de Missão da Pastoral de Rua da Arquidiocese de Niterói/RJ, assim como nos abrigos,
casas de passagem e centros especializados de acolhimento e direcionamento e, em segundo plano, na Secretaria Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos e na Delegacia de Polícia, em específico na 76º Delegacia de Polícia, diante da sua atuação conjunta no encaminhamento e
identificação de moradores em situação de rua. Com este panorama será possível dimensionar a violência nas ruas notadamente na região
abarcada pela atuação da 76º Delegacia de Polícia, perpetrada contra ou por moradores em situação de rua na tentativa de enfrentar a
estigmatização desta população que se vê envolvida no processo de higienização social assim como compreender a rua como um espaço de
instabilidade. Por outro lado, também será possível questionar as políticas públicas a estes direcionadas na tentativa de minimizar o processo de
exclusão e possibilitar a sua inserção urbana fato que, por si só, justifica análise individualizada como oportuno desdobramento. O estudo em
Niterói ganha relevo diante do fato em que o Município se mantém com o maior índice de desenvolvimento humano (IDHM) do Estado do Rio de
Janeiro e não tem obtido êxito na luta contra exclusão. A pesquisa encontra-se em andamento, mas já é possível perceber no processo de
levantamento dos dados e contato com os inúmeros atores, que a violência é um traço marcante na vida daqueles que estão em situação de rua,
seja oriunda dos próprios pares ou então por agentes externos e que o medo faz parte do seu cotidiano de forma intensa, perceptível na tentativa
de aproximação. Tal situação atua como fator de repressão prejudicando e até mesmo impedindo a sua participação em ações de cunho
assistencial, na tentativa de buscar melhores condições de vida e resgate da sua dignidade.
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RESUMO
Trata-se de pesquisa realizada no âmbito do Juizado Especial Cível – JEC do Fórum da Comarca de Duque de Caxias – RJ, por ocasião do exercício
das atividades de estágio obrigatório – EP I coordenado pelo Núcleo de Prática Jurídica –NPJ, integrantes da grade curricular do 7º período do
curso de Direito da Universidade Estácio de Sá – campus Duque de Caxias. O objeto pesquisado consiste na hipotética banalização do dano moral,
de um lado, pelas partes autoras, com a incidência do fenômeno do ‘demandismo’ e, de outro, pela forma como o judiciário vem
percebendo/recebendo e tratando as demandas desta natureza. A pesquisa partiu da análise de um conjunto de 16 (dezesseis) petições iniciais
elaboradas pelos autores deste escrito no período de março a maio de 2016 para os cidadãos que buscaram a prestação jurisdicional compatível
com as atividades exercidas no Núcleo de Primeiro Atendimento do sobredito Fórum. A matéria dano moral apresenta considerável grau de
relevância na cena jurídica e vem sendo amplamente abordada nos campos doutrinário e jurisprudencial. Em linhas gerais, a doutrina aponta para
a necessidade de observância das características pedagógica e punitiva das indenizações que pretendem a reparação dos danos de tal espécie.
Além disso, requer a afinação com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente no que tange à valoração do dano moral. A
diretriz metodológica trilhada para a feitura da pesquisa seguiu os rumos da análise das petições iniciais elaboradas pelos autores deste trabalho,
dos relatórios das audiências assistidas nas duas esferas jurisdicionais combinada com o levantamento bibliográfico correspondente à temática
tratada e ao ato de pesquisar, condição que tornou possível a aplicação do olhar crítico sobre as peças analisadas. A pesquisa adotou como
referencial teórico revestido da capacidade de orientar a investigação pretendida alguns autores, que abordam, por exemplo: a Construção dos
precedentes Judiciais e o debate em torno da importância da participação dos movimentos sociais na conquista e na efetivação dos direitos e
garantias fundamentais encartados no Código Supremo de 88, desvelando, entre outros aspectos, modificações nas formas de representação
social, o deslocamento das demandas sociais para o campo jurídico e a postura adotada no âmbito do judiciário face às questões reputadas pela
sociedade como relevantes, além de formular, notadamente, uma abordagem conceitual em torno da existência de uma aproximação entre o civil
law e o common law; a possibilidade de majoração do valor da indenização por danos morais como mecanismo de sancionar condutas
reprováveis, em sintonia com os preceitos da responsabilidade civil; as características indenizatórias da reparação do dano moral; a aplicação do
Punitive Damage no ordenamento jurídico brasileiro; e as características da pesquisa e ao papel do pesquisador, especialmente, em relação à
sensibilidade acadêmica para corrigir os rumos da pesquisa e adequar o processo de investigação. A análise preliminar das petições iniciais revela
que a busca pela prestação jurisdicional no âmbito do Juizado Especial Cível deriva, majoritariamente, de violações de (e lesões a) direitos
inerentes à relação de consumo. Cabe ressaltar que o elemento argumentatório predominante a respeito do indeferimento do pedido de
reparação de danos morais é o do mero aborrecimento, ou seja, deve existir conjunto probatório capaz de clarificar o entendimento de que o caso
ultrapassa as fronteiras dos dissabores vivenciados cotidianamente. Por outro lado, especificamente sobre a valoração do dano moral,há uma
fixação que corresponde a uma espécie de ‘tabela’, pois o valor quase sempre repousa na faixa entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 4.000,00
(quatro) mil reais. Cumpre salientar que a pesquisa encontra-se em fase de finalização da etapa de análise dos dados e documentos coletados,
razão pela qual,os resultados ora mencionados devem ser considerados preliminares.
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RESUMO
O presente trabalho traz conclusões e reflexões acerca de pesquisa realizada entre os anos de 2015 e 2016 acerca da implementação das ações
afirmativas em uma Faculdade de Direito de uma universidade pública federal, tendo como problemática a inserção dos alunos ingressantes por
ação afirmativa na Faculdade, e as percepções da comunidade acadêmica quanto as ações afirmativas, tendo como objetivos investigar a inserção
destes alunos com a temática do racismo dentro de um ambiente acadêmico, e as possíveis mudanças e impactos da política de ações afirmativas
na Faculdade de Direito, partindo da hipótese de que a inserção destes alunos serviria para desmistificar percepções que a comunidade poderia ter
sobre temas como racismo, inclusão e direito à educação. A pesquisa se dividiu em dois momentos: em uma primeira parte, a pesquisa consistiu
na coleta e tabulação objetiva de dados nos bancos públicos da universidade, e de dados fornecidos pela Coordenação do curso de Direito
investigado, acerca da nota de corte dos ingressantes, por ação afirmativa e ampla concorrência, Coeficiente de Rendimento (CR), reprovação,
abandono etc, além de outros dados referentes às diferenças entre os tipos de cotas implantados ao longo do tempo na Universidade pesquisada.
Na segunda parte, a pesquisa buscou investigar a percepção de toda a comunidade acadêmica (graduandos, pós-graduandos, professores e
servidores) sobre o sistema de cotas e sobre seu impacto na faculdade, através de questionários semi-estruturados a serem respondidos por
professores, alunos e servidores técnico-administrativos, sendo entregues questionários diferentes para cada seguimento. Foram realizados
também, em dois encontros, grupos focais com os alunos cotistas. Para interpretar os dados da pesquisa os autores tomaram por base o
referencial teórico da Análise do Discurso em suas matrizes francesas, com base nas obras de Eni P. Orlandi, Patrick Charaudeau, bem como
categorias de conflito e consenso, poder simbólico, hegemonia, capital cultural e reprodução, desenvolvidos por Pierre Bourdieu. Os recursos
teóricos e metodológicos da análise do discurso são utilizados aqui para desvelar e compreender os ditos e não ditos por traz dos discursos e
depoimentos sobre a temática, observando as intertextualidades e significações possíveis por trás do que é dito. O trabalho conclui, dentre
diversos resultados, que o racismo ainda é percebido dentro da comunidade acadêmica investigada, existindo porém um silenciamento do debate
sobre racismo e ações afirmativas, assim como ainda um sentimento de exclusão por parte dos cotistas em diversos espaços da Faculdade.
Também concluiu que são perceptíveis as mudanças no perfil de alunos da Faculdade a partir das ações afirmativas, e que é possível constatar
diferentes percepções dos atores da Faculdade investigada, a partir das diferentes posições sociais que estes ocupam. A pesquisa se torna então
relevante para contribuir no entendimento de como as ações afirmativas tem sido recebidas e interpretadas dentro do ambiente a qual se
destinam, ou seja, o interior das faculdades públicas.
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RESUMO
Este artigo visa chamar a atenção e trazer à tona a discussão acerca dos vícios que o poder judiciário pratica ao conceder medidas preventivas de
proteção à criança e ao adolescente, motivadas por denúncias de falsas notícias de alienação parental. Utilizam-se como base de consulta os
levantamentos estatísticos realizados pelo próprio poder judiciário e entrevistas concedidas por seus auxiliares, seguida de uma metodologia
direta e objetiva na definição dos institutos envolvidos, suas distinções e perfis de seus atores. Em seguida, são abordados os vícios que o poder
judiciário comete, quando, realiza um juízo de valor de forma superficial ao utilizar técnica de frágil percepção, com instrumentos de avaliação
desatualizados que são realizados dentro de um ambiente pesaroso, como se encontra o poder judiciário e seus órgãos (delegacias, IML, salas de
audiências), principalmente onde ocorre as entrevistas diretas, bem como, os exames técnicos na criança-vítima. Destaca-se também, a
dificuldade em diferenciar a criança que foi abusada sexualmente daquela que foi programada pelo genitor alienante e por fim, identificado
também, o descuido com a publicidade gerada. Ademais, são estes comportamentos que caracterizam a falsa denúncia da verdadeira que, para
chegar a uma definição sobre a existência ou não dos fatos relatados, passam por várias etapas que norteiam a alienação parental. Primeiramente,
avaliação psicológica que por ser abordagem clínica exige da criança uma exposição diferenciada, em relação às lembranças do que realmente
ocorrerá para o que foi programado. Frise-se que é praticamente impossível descrever todos os comportamentos que caracterizam a conduta de
um alienador parental, o que motiva o guardião a ser o tirano da relação familiar. É importante esclarecer, que a erotização do meio social que a
criança esta inserida é diferente com relação à alienação parental. Em segundo, a avaliação técnica, a citar: os exames periciais, limitados por
instrumentos inadequados e até desatualizados, quando necessária para os profissionais analisarem o caso concreto, já que suas atividades são
estritamente vinculadas. Em consonância com o exposto acima, destaca-se a necessidade de seriedade em tratar a criança alienada, pela falsa
notícia de abuso sexual, com a que realmente foi abusada sexualmente; evitar a sua equiparação. Importante afirmar, que é fator agravante para a
condição da criança- vítima, o ambiente pesaroso do judiciário e de seus órgãos auxiliares. Forçoso reconhecer que não há comprometimento
social dos auxiliares da justiça, como também assinala-se o descuido com a publicidade em questão, tanto dentro como fora do ambiente judicial.
Por fim, a banalização do instituto de alienação parental, chegando às vias da vulgaridade institucional. Conforme se pôde verificar, foi possível
identificar a existência desses vícios nos erros cometidos pelo poder judiciário, que como principal causa: esta a fragilidade em sustentar as
medidas protetivas, pois são fundamentadas apenas a partir de “vestígios”. Necessário se faz ressaltar que a alienação parental e os vícios
identificados se tornam imperceptíveis com a duração de sua apuração pelo poder judiciário, fato este apresentado e reconhecido pelos próprios
auxiliares da justiça. Portanto, diante do exposto, deve o Estado-Juiz priorizar o atendimento dos casos de alienação parental, adotar técnicas e
instrumentos compatíveis com a criança, manter o aprimoramento contínuo de divulgação e interação entre seus auxiliares e a sociedade e, por
fim, somente diante de fatos concretos, ou seja, quando não houver nenhuma dúvida, as efetivar, pois suas consequências serão irreparáveis e
profundas, tanto jurídica, moral e afetiva. Espera-se que com este trabalho possa contribuir para a melhor efetivação da proteção integral da
criança e do adolescente, e que o poder judiciário, não aja de forma indiscriminada, não contribua como coadjuvante em um recurso de vingança
de casais em litígio.

IX Seminário de Pesquisa da Estácio

Ciências Jurídicas
Direito

56

Título:

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE SERVIÇO DE BUSCA POR VÍCIOS DO PRODUTO E
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NO COMÉRCIO ELETRÔNICO

57

Autor(es) Eveline Lima de Castro; Karyne Gomes da Silva; Eva Sandy Franco Soares
E-mail para contato: evelinelima.castro@gmail.com
IES: ESTÁCIO FIC
Palavra(s) Chave(s): Comércio eletrônico, consumidor, venda online, responsabilidade, provedores de busca
RESUMO
A evolução das relações comerciais, decorrentes da globalização e do rápido avanço tecnológico, viabilizou o surgimento de um cenário cuja
regulamentação não encontra guarida expressa no Código de Defesa do Consumidor – CDC: o comércio eletrônico. Face a esta lacuna, cabe à
doutrina e jurisprudência prover as partes litigantes, em demanda judiciais, dos instrumentos necessários à efetiva aplicação da lei e à realização
da justiça, haja vista que a Internet revolucionou os meios de comunicação global e alterou significativamente as possibilidades de se negociar
comercialmente em todo o mundo. Como consequência das relações oriundas da exploração comercial da Internet, existe a possibilidade, cada vez
mais comum, de que provedores de serviço de busca, através de dados fornecidos pelo consumidor, disponibilizem, como resposta, uma lista de
empresas fornecedoras do produto almejado, inclusive com a indicação do preço. Objetiva-se analisar se, nas compras realizadas na Internet,
existe a responsabilidade solidária, nos termos do art. 7°, parágrafo único, do CDC, entre o vendedor do produto e o provedor de serviços de
buscas de mercadorias à venda na modalidade online, quando da ocorrência de vício do produto ou inadimplemento contratual. A metodologia
utilizada para o desenvolvimento da pesquisa foi a análise da bibliografia a respeito do assunto, bem como do Recurso Especial n° 1444008/RS, de
relatoria da Ministra Nancy Andrighi, da 3ª Turma, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgado em 25/10/2016 e publicado no DJe de
09/11/2016. Embora seja indiscutível que existe uma relação de consumo, caracterizada pela existência do fornecedor de um produto e um
consumidor, já qualificado este pela doutrina como “consumidor internauta”, os provedores de busca apenas possibilitam encontrar produtos
vendidos virtualmente ou realizar comparação de preços, sem que lhe seja possível exercer controle prévio sobre o conteúdo que será
apresentado ao usuário e sem que qualquer atividade de intermediação da venda seja efetivada. Ora, quando o provedor apenas apresenta ao
consumidor o resultado da busca, com base nos argumentos de pesquisa fornecidos por este, não há qualquer interferência em eventual contrato
eletrônico a ser firmado com o vendedor do produto, assim como não há cobrança de comissão sobre a operação realizada, o que descaracteriza a
relação de consumo. Ademais, não havendo remuneração do provedor de busca, na forma preceituada no art. 3°, §2°, do CDC, não pode este ser
qualificado como fornecedor. O valor percebido pelo provedor se limita àquele decorrente da venda do espaço publicitário e da estipulação de
preferências na ordem de listagem dos resultados das buscas, não recebendo qualquer remuneração pela venda realizada online. Além disso,
segundo o caput do mesmo dispositivo, somente é considerado fornecedor aquele que participa da cadeia de fornecimento, o que não ocorre com
o provedor de busca online, que se restringe a apresentar ao usuário um conteúdo. Assim, não se pode atribuir ao provedor do serviço de busca de
produtos qualquer responsabilidade por eventuais vícios do produto ou inadimplemento contratual, não incidindo a hipótese de solidariedade
prevista no art. 7°, do CDC, por não ter participação na cadeia de fornecimento, operando tão somente como um facilitador na busca de
mercadorias para a realização da compra online.
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RESUMO
Esta pesquisa é desenvolvida no âmbito do Programa de Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá e tem como tema “A análise do discurso
e da argumentação nos gêneros textuais sentença e acórdão: a construção da verdade em casos de dano moral na relação consumerista”. A
análise é baseada nos fundamentos da Análise do discurso de orientação semiolinguística e da Teoria da Argumentação Jurídica de Chaïm
Perelman. Considera os efeitos de sentido e as consequências sociais dessas decisões, partindo do pressuposto de que, ao prevalecer a tese mais
forte, encontra-se uma solução possível para o conflito, a qual costuma ser entendida como uma expressão da verdade e da justiça, tornando
importante compreender os argumentos usados para sustentar essa verdade construída por meio do discurso. Ao identificar como o texto e o
discurso se organizam nesse processo intersubjetivo de interpretação do direito, estabelece-se uma relação entre discurso, argumentação e
hermenêutica jurídica. Desse modo, o objetivo geral deste estudo é analisar o discurso e a argumentação de sentenças e acórdãos relacionados ao
dano moral em relações consumeristas, a fim de identificar a ideologia subjacente a essas decisões, que são comumente entendidas como uma
expressão da verdade e da justiça na solução de um conflito jurídico. Os objetivos específicos são descrever as técnicas argumentativas
empregadas na fundamentação de sentenças e acórdãos; identificar os modos de funcionamento do discurso; verificar os elementos constitutivos
das condições de produção das sentenças e acórdãos e como se relacionam com seus efeitos de sentido; descrever o processo discursivo de
construção da verdade e da noção de justiça nas decisões judiciais. A metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica, para formulação dos
pressupostos teóricos norteadores da análise. A pesquisa é pautada na abordagem qualitativa, pois procura identificar uma caracterização
argumentativa própria do discurso jurídico em casos específicos de dano moral. Na construção do corpus, decidiu-se analisar sentença e acórdão
dos recursos de um mesmo processo, desde que esses textos expressassem uma decisão acerca de um dano moral aventado em petição inicial.
Para identificação dos textos, adotou-se o seguinte código: S, para sentença; A, para acórdão, na identificação do gênero textual analisado; TJXX,
em que XX indica a sigla do Estado do Tribunal de Justiça de origem do processo; STJ, quando se trata de decisão do Superior Tribunal de Justiça;
iniciais do requerente em maiúscula. Todos esses elementos ligados por hífen. Foram selecionados 90 textos, 30 acórdãos de 2ª instância, as
respectivas 30 sentenças, bem como os 30 respectivos acórdãos de recursos dirigidos ao STJ, compreendidos entre os anos de 2013 e 2016 (15
textos a cada ano). Isso para se observar a existência de diferenças nas fundamentações anteriores e posteriores ao Código de Processo Civil de
2015, bem como identificar a evolução do entendimento acerca do “dano moral” e do “mero aborrecimento”, conforme o discurso adotado pelo
julgador. Os textos estão em processo de análise e discussão dos dados, conforme o cronograma do projeto submetido ao Edital PIBIC
UNESA/2016-2017.
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RESUMO
O presente projeto visa analisar o fluxo migratório no estado do Espirito Santo, bem como os direitos desses imigrantes sob o viés da nova Lei de
Migração, haja vista que a legislação atual em vigor Lei 6.815/1980 (Estatuto do Estrangeiro) foi redigida durante a ditadura militar e por esse
motivo não recepciona os direitos humanos fundamentais elencados posteriormente na Constituição Federal de 1988. O artigo 5° da referida
constituição afirma que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)”. De acordo com esse princípio
fundamental pode se afirmar que a norma especial que trata sobre o estrangeiro realmente não encontra mais recepção na nova norma
constituinte. É mister, portanto, a promulgação da nova Lei que ampara, de fato, essa ótica aos direitos fundamentais da pessoa humana. A
pesquisa consistirá na análise dos direitos dos imigrantes sob o viés dos novos tempos democráticos, considerando o fato que o direito é um
produto da cultura e deve dessa forma seguir as mudanças sociais pertinentes que se alteram com o decorrer dos anos. A problemática será a de
analisar no plano teórico e prático a eficácia das referidas legislações citadas, tendo como objeto de estudo os imigrantes do estado do Espirito
Santo. Espera-se que com essa pesquisa se possa fazer uma análise prática-teórica entre a ideologia pensada pelo legislador e se esta condiz com a
realidade no plano fático; espera-se ainda que se possa analisar estatisticamente os direitos dos imigrantes no mundo dos fatos considerando o
status quo, bem como a elaboração de hipóteses dos prós e dos contras que incorrerão com a possível vigência da nova legislação. A pesquisa
conota uma importância social relevante ao levar em conta que o Brasil é um país de imigrantes em sua origem. Em uma recente pesquisa feita
pela Policia Federal o número de imigrantes no Brasil aumentou 160% em dez anos e segundo dados, 117.745 estrangeiros deram entrada no país
em 2015. Esse aumento significativo se justifica pela extensão territorial do país, além da economia propícia mesmo em tempos de crise. O
objetivo dessa pesquisa é analisar se os direitos dos imigrantes presentes no estado do Espirito Santo estão sendo efetivados. Identificar ainda os
motivos que os levam a migrar para o nosso estado e como ocorre essa recepção; analisar se as legislações vigentes possuem eficácia e se as
decisões e interpretações ocorrem como prevê a norma constituinte; analisar se a nova Lei da Migração terá impacto significativo no plano fático.
O estudo de caso se dará por meio de entrevistas realizadas com os imigrantes presentes no estado do Espirito Santo, para identificar a condição
atual destes imigrantes e a eficácia das já mencionadas legislações.
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RESUMO
O estudo em tela traz como tema uma análise da engenharia prisional a partir do entrelaçamento interdisciplinar das contribuições de Foucault e
Dostoiévski. Tem como objetivo fazer uma imersão foucaultiana no cárcere russo descrito por Dostoiévski, em um período em que coexistem
punições físicas e vigilâncias discretas, verificando se a compreensão de um período anterior da instituição carcerária, por meio de uma
investigação epistemológica, terá o condão de esclarecer não só o cárcere russo novecentista, mas também revelar dados universais que nos
auxiliam a mapear o surgimento da crise carcerária contemporânea. O problema de pesquisa parte da descoberta de novos documentos que
indicam que, à revelia do que sustentava Foucault, o modelo panóptico de Jeremy Bentham nasceu em solo russo, no seio do Absolutismo
Monárquico. Isto permite fazer um aprofundado mergulho na epistemologia do cárcere e no conceito foucaltiano de sociedade disciplinar, de
forma a contrastar os suplícios pré-modernos e a vigilância panóptica moderna propalada por Foucault com a realidade histórica, política e social
em que o panoptismo foi concebido. Subsequentemente, feito um mapeamento das ideias criminológicas do filósofo francês – o que inclui, mas
não se resume ao livro Vigiar e Punir –, toma o rol de conceitos discutidos sob nova luz e, dado que a obra Recordações da casa dos Mortos de
Dostoiévski perfaz um relato literário e jornalístico do cárcere russo do meio do século XIX e conglomera tanto elementos panópticos quanto
supliciais, permite uma incursão interdisciplinar no livro para se visualizar como ocorreu a transição do cárcere pré-moderno para o moderno,
levando à investigação de constantes universais da instituição prisional, permitindo assim tanto um entendimento renovado de como é o percurso
histórico que conduz dos suplícios puros ao modelo panóptico, do moderno ao pós-moderno, e quais são os movimentos e tendências da prisão na
sociedade contemporânea, além de pôr à prova a resistência epistemológica que setores mais tradicionalistas das pesquisas jurídicas ainda nutrem
pelas investigações interdisciplinares. A metodologia indutiva recorre a extração de constantes universais presentes nas relações de poder e saber
e, a partir de um estudo epistemológico do cárcere pautado num relato de época (Dostoiévski), juntamente com uma discussão detalhada das
teorias de Foucault, permite chegar à conclusão de que a prisão é um sistema complexo e altamente custoso de poder. Dado que desde seus
primórdios se constatou que a prisão formava delinquentes, em vez de educar cidadãos, fica corroborada a afirmativa de que a tão difundida ruína
carcerária, o tão criticado colapso prisional e os mais variados estudos que denunciam uma ineficácia absoluta de uma suposta máquina
reeducadora deturpada e jogada às traças, na realidade é resultado de uma instituição prisional que não ruiu, muito antes, funciona bem
adequadamente, em conformidade com as malhas de um saber-poder criminológico tão antigo quanto a própria burguesia.
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RESUMO
A Constituição Federal optou por adotar a liberdade do acusado como regra, sendo que a segregação deve ser tomada como medida excepcional.
Contudo, o que se tem visto na prática não se coaduna com a realidade desejada pelo legislador constituinte. Nesse viés, entra em cena a prisão
preventiva, espécie de prisão cautelar que, em regra, deveria ser adotada somente quando fossem inadequadas ou insuficientes as medidas
cautelares diversas da prisão, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal. Seja pela falta de técnica do legislador ou pela aparente
postura punitivista que o Poder Judiciário tem adotado, a prisão tem sido a regra - em que pese as mudanças trazidas pela Lei n. 12.403/11- em
confronto com os princípios constitucionais trazidos na Carta Magna e nas Convenções Internacionais das quais o Brasil é signatário. Daí surge o
ponto principal da questão, que é a ausência de fixação de um prazo em que deve perdurar a prisão preventiva do acusado, posto que a noção de
prazo razoável tem um caráter cheio de subjetivismos, ficando o acusado à mercê da arbitrariedade do julgador. Dessa forma, diante da ausência
de delimitação de alguns institutos jurídicos, em especial às circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva (garantia da ordem pública, ordem
econômica, instrução criminal e aplicação da lei penal), a doutrina tem feito duras críticas sobre o tema, relacionada ao seu conceito e necessidade
de aplicação ao caso concreto. Ademais, diante desse cenário, introduziu-se no ordenamento jurídico o direito à razoável duração do processo,
garantindo de forma expressa que um processo deve ter uma duração adequada e, por certo, a própria prisão cautelar. Porém, não deixou claro o
que seria um prazo razoável. Com o presente artigo, objetivou-se traçar um cenário a respeito da prisão preventiva no atual sistema jurídico-penal
brasileiro, adotando como metodologia a pesquisa jurisprudencial e bibliográfica sobre o tema. Conforme afirmado, a segregação cautelar,
decretada antes da sentença penal condenatória, tem tomado contornos de antecipação de pena, o que justifica a crítica e indignação de diversos
autores sobre esse instituto. Com o intuito de diminuir os efeitos perversos da pena sobre o acusado, tem-se, num primeiro momento, que o prazo
razoável para duração da prisão preventiva seria a soma de todos os prazos do procedimento ordinário do CPP, e que eventual postergação nesse
prazo causaria constrangimento ilegal. Após, com as reformas ocorridas, o prazo passou a variar, tendo a própria jurisprudência buscado
flexibilizá-lo, sob a contenda de que deve ser analisado em relação à complexidade do caso concreto. Com efeito, tramita na Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei n. 8.045/10, que institui o novo CPP, trazendo em seu texto prazos concretos para duração da prisão preventiva.
Podemos visualizar então que o atual sistema processual penal anseia por mudanças, para enfim se efetivaram os direitos e princípios insculpidos
na CF. O PL n. 8.045/10, em que pese as críticas que mereça, posto que eivado de certa desproporcionalidade em seus prazos, merece ser visto
com bons olhos, porque mesmo que de maneira tímida tem buscado dar maior atenção aos princípios constitucionais, para enfim chegar-se a um
processo penal democrático.
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RESUMO
O Código de Processo Civil de 2015 foi aprovado mediante amplo debate por setores da comunidade jurídica. Essa metodologia de trabalho
permitiu, em alguma medida, que visões distintas acerca da ciência processual, principalmente de cunho regional, fossem contempladas no
Projeto final do novo código. Por esse motivo, alguns autores denominam o CPC/2015 como o estatuto mais democrático da história jurídica do
país. Dentre as diversas inovações inseridas em nosso ordenamento processual destaca-se as dimensões participativas e democratizantes do
código, caracterizadas pela atuação das partes e da sociedade civil na definição do procedimento (negócios processuais típicos e atípicos – art.
190); na participação na formação de precedentes judiciais (art. 927,§2º); na participação em audiência pública, designada pelo relator no
julgamento de recursos excepcionais (art. 1038, II) e no ingresso em demandas com ampla repercussão social como amicus curiae (art. 138). Tais
inovações não representam apenas alterações normativas, mas, em essência, uma reforma no modo de ser no direito processual civil brasileiro.
Com efeito, a condução do processo judicial não é mais monopolizada pelo juiz, ao contrário, foi delegada a este a função, precípua, de um
colaborador privilegiado na formação da decisão judicial. A ampliação da participação dos sujeitos parciais do processo na construção do processo
decisório constitui inovação, sem precedentes, na processualística brasileira e requer, para ter plena eficácia, aderência à cultura jurídica
processual estabelecida. É neste contexto que se fazem necessários estudos empíricos acerca da aderência dos institutos democratizantes do
CPC/2015 e a cultura jurídica processual estabelecida. O estudo tem como escopo inventariar as dimensões participativas e democratizantes do
código e, num segundo momento, estudar a compatibilidade destes mesmos institutos com a cultura jurídica processual brasileira, forjada nas
práticas institucionais do Poder Judiciário. O objetivo do estudo é identificar no texto normativo do Código de Processo Civil suas dimensões
democratizantes e participativas, destacando os procedimentos colaborativos de formação de decisões judiciais. Os objetivos específicos
desdobram-se em dois. O primeiro corresponde à análise da aderência desses institutos inovadores em nossa cultura jurídica processual e nas
possíveis rejeições ou efeitos colaterais desses institutos democratizantes manifestos em procedimentos conduzidos pelo Poder Judiciário.
Pretende-se, neste contexto, identificar em que grau os sujeitos processuais, e a sociedade civil organizada em geral, utilizam-se desses institutos
democratizantes e participativos. O segundo objetivo tem como escopo investigar, a partir da práxis dos tribunais, a cultura jurídica processual
comum aos tribunais na condução dos procedimentos participativos e democratizantes, buscando identificar em que dimensão a rotina processual
dos tribunais estimulam ou viabilizam os procedimentos democratizantes e participativos ou se reforçam uma práxis tradicional e hierarquizada
que se contradiz com as dimensões democratizantes do CPC/2015. A metodologia que será empregada no trabalho será a qualitativa-documental.
Pretende-se analisar a amostragem de decisões judiciais proferidas em 2016, coletadas nos Tribunais Superiores, em especial o Superior Tribunal
de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, para identificar, de forma detalhada, como foi conduzido as dimensões democratizantes, como audiência
pública e admissão de amicus curiae, sob a égide do CPC/2015. Os resultados parciais, considerando que a pesquisa se encontra em andamento,
sugerem que há, ainda, certa dificuldade dos integrantes do Poder Judiciário em lidar com a democratização do processo decisório expressa no
código. A dificuldade decorre em razão do Poder Judiciário brasileiro ser caudatário de uma estrutura hierarquizada onde o juiz possui o
monopólio na construção da decisão judicial.
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RESUMO
A pesquisa em andamento tem como objetivo analisar as representações do ideal de mulher e adolescente presentes nos discursos de meninas
entre 11 e 14 anos de uma escola do município de Vila Velha, identificando as correlações entre os padrões de idealização feminina e suas
consequências na construção da autoimagem das participantes da pesquisa. Pretende analisar as diferentes camadas de vigilância e exclusão, e
também de autoexclusão, impostas pelos padrões estabelecidos pela sociedade de consumo, que tem nos meios midiáticos uma de suas principais
ferramentas para incutir e reproduzir padrões de exclusão/inclusão. Toma como fundamento teórico a Declaração Universal dos Direitos do
Homem, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal de 1988 que estabelece em seu Art. 227 que “É dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. Neste sentido, observa-se em tal norma que a
intenção do legislador foi proteger a criança, o adolescente e o jovem de todo tipo de negligência, discriminação e violência, não estabelecendo
diferenciação entre violência física ou psíquica, opressão material ou psicológica. Neste ínterim, vê-se no ambiente escolar a perpetuação dos
padrões de perfeição presentes na sociedade, assim, nota-se a dinâmica do poder atuando por meio da mídia, estabelecendo padrões de beleza e
perfeição na maioria das vezes inatingíveis. Na Antiguidade acreditava-se que a beleza era atributo pertencente principalmente às mulheres,
tendo como parâmetro a perfeição. Assim, na Grécia Antiga, temos o mito de Afrodite, deusa do amor, da beleza e da sexualidade. O mito de
Afrodite conta que a deusa nasceu de uma castração: Cronos teria cortado os órgãos genitais de Urano e arremessado-os para trás, dentro no mar.
A espuma surgida da queda dos genitais na água, que alguns autores identificaram com o esperma do deus morto, teria dado origem a Afrodite,
flutuando até as margens sobre uma concha de vieira já totalmente madura. Sendo atributo da deusa, a beleza poderia premiar também algumas
mortais, mas não seria comum a todas as mulheres. Os dias atuais nos apresentam uma nova realidade: a beleza tornou-se quase uma exigência
social. Desta maneira, se por um lado o mercado da beleza democratizou o que antes era um dom quase divino, por outro, fez da beleza uma
imposição. O poder/dever da busca pela beleza, explorado pelos meios midiáticos, se espraiou em todos os níveis e classes da sociedade, não
deixando escapar nem mesmo as crianças. Desta constatação surge o objeto da presente pesquisa, que pretende analisar os discursos de meninas
de 11 à 14 anos sobre sua autoimagem tendo como pano de fundo os padrões femininos impostos pela sociedade. Por fim, cabe ressaltar que na
mitologia grega Afrodite não foi criança, surgindo já madura do meio das águas na concha de uma vieira. Numa interpretação do mito, apresentase a impossibilidade de se exigir de meninas os atributos de Afrodite, visto que a deusa veio ao mundo mulher. Contudo, como é visível em nossos
dias, o ideal de beleza feminina vem sendo transferido para as meninas desde a mais tenra idade, numa ambiência em que a falta de proteção
desse público diante da exposição à mídia encurtará a infância das meninas, transformando-as em pequenas “Afrodites”. Por fim, cumpre ressaltar
que os resultados parciais da pesquisa apontam para as seguintes percepções: os discursos analisados demonstram a falta de autoaceitação e a
naturalização dos padrões de beleza estabelecidos pela mídia e sociedade entre as participantes da pesquisa.
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RESUMO
Este artigo analisa a caracterização do assedio moral no ambiente de trabalho conforme prescrito na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
Assim, questiona-se: Como caracterizar o assédio moral no meio ambiente de trabalho? Parte-se da hipótese de que A CLT estabelece as situações
de rompimento de contrato de trabalho quando houver uma falta grave de umas das partes, já que o art. 482 refere-se aos empregadores e dispõe
sobre a rescisão por justa causa; ao passo que o art. 483 dispõe sobre a rescisão por iniciativa do trabalhador. Como o assédio moral configura
uma falta grave por parte da empresa, o trabalhador pode recorrer a esse dispositivo para pleitear a rescisão do contrato de trabalho. O objetivo
geral deste trabalho é compreender a caracterização do assedio moral no ambiente de trabalho, à luz do direito brasileiro. Os objetivos específicos
são: i) conceituar o assédio moral nas relações trabalhistas; ii) fundamentar o assédio moral no direito brasileiro e demonstrar a caracterização do
assédio moral no âmbito das relações trabalhistas. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 42% dos brasileiros já sofreram
assedio moral no trabalho. Em qualquer caso o culpado é quem pratica, pode ser uma pessoa ou um grupo. O presente estudo realizou
levantamento doutrinário e jurisprudencial, um exame da legislação e por fim um levantamento bibliográfico. O trabalho como direito
fundamental da pessoa humana deve oferecer ambiente adequado para o trabalhador, sua exposição a pressões psicológicas, desumanas e
ambiente precário infringe sua dignidade humana. Investigou-se o assedio moral no direito comparado, constatando-se haver varias
denominações para o mesmo. Trata-se de um tema novo em diversos países embora esteja presente nas relações de trabalho há muito tempo,
sendo tão antigo quanto o próprio trabalho, poucos países possuem uma legislação especifica sobre o assunto. Identificou-se o assédio moral
como uma conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade da pessoa, de forma repetida e prolongada. Configura-se a
partir de atitudes reiteradas de desrespeito, desprezo e humilhações direcionadas ao assediado. Embora seja um constrangimento difícil de ser
provado, mostra-se diuturnamente presente nas relações interpessoais, notadamente no ambiente de trabalho. Diversos autores procuram definir
o tema, dando ênfase a determinados aspectos, contribuindo para a solidificação do conceito. Observou-se que, embora a terminologia mais
aceita seja assédio moral, ainda não existe denominação específica, podendo encontrar, os seguintes termos: humilhação no trabalho, violência
moral ou psicológica, assédio psicológico no trabalho, terror ou terrorismo psicológico no trabalho, psicoterror, tirania nas relações de trabalho,
coação moral no ambiente de trabalho, molestamento moral e manipulação perversa. Verificou-se que a legislação trabalhista, no Brasil, é antiga
e, a demora no processo legislativo brasileiro causa empecilhos à criação de uma legislação mais atual para os casos de assédio moral. Entre as
iniciativas, destacou-se o Projeto de Lei Federal nº 5.970/01 com o fim de incluir a alínea “h” no art. 483, da CLT, acrescentando-a no §3º, e
inclusão do art. 484-A, alterando dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho. Os Tribunais Regionais do Trabalho, embora desprovidos de
legislação específica sobre o assédio moral, têm reconhecido sua prática, freando seus avanços, usando os dispositivos insertos na CLT, impondo
elevadas indenizações aos responsáveis pela prática de assédio moral na seara trabalhista. A pesquisa não pretendeu exaurir o assunto, mas sim,
trazer a lume as discussões e legislações existentes no ordenamento jurídico pátrio, destinadas a coibir com rigor o assédio moral, restando claro
que ainda há muito a ser explorado e explanado acerca do assédio moral nas relações de trabalho.
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RESUMO
A presente pesquisa apresentou como problemática: As alterações do Código Florestal estão contribuindo na prática para uma melhor eficácia da
preservação de florestas, em face dos novos mecanismos estabelecidos?. Para alcançar os objetivos desse estudo, utilizou-se de uma pesquisa de
cunho exploratório, com procedimento técnico bibliográfico e documental, além de coleta de dados em que foram analisadas informações e dados
existentes em órgãos florestais, aplicação de questionário ao público alvo para verificação da percepção sobre as mudanças no Código Florestal em
2012 (foram aplicados 77 questionários em agricultores e 45 em técnicos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo IDAF/ES e, ou do Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural - INCAPER/ES, bem como análise de casos concretos, em andamento em órgãos
florestais do Espírito Santo. A pesquisa captou a percepção de atores do meio rural ficando evidenciado que há clareza sobre as mudanças
ocorridas e quais delas são mais importantes, pois 79,22 % dos agricultores e 95,56% dos técnicos entrevistados sabem que foram feitas
alterações no Código Florestal, sendo que 61,78% do s agricultores e 88,64 % dos técnicos entrevistados conhecem as principais alterações
ocorridas. Das quais, respectivamente agricultores e técnicos entrevistados, destacam: a obrigatoriedade da realização do Cadastro Ambiental
Rural ( CAR) (36.95% e 28,82 %); Novas regras para Reserva Legal e APP’s de modo geral (19,57% e 25,23%); Isenção da Recomposição da
Reserva Legal para propriedades menores que quatro módulos fiscais igualmente (19,57% e 25,23%); Mudança do local de medida das APP’s na
margem dos rios que devem ser mantidas (17,39% e 10,81%); e, Anistia aos agricultores que se comprometem à Regularização Ambiental ao
fazerem o CAR (6,51% % e 9,91%). Tese esta supracita que vem a ser reforçado pelo relatório 2015 da Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (2015), que identificou redução dos desmatamentos na área de Mata Atlântica no período 2013 a 2014
que foi de” 18.267 hectares (ha). Comparando a supressão da floresta nativa nos mesmos 17 Estados mapeados no período 2012 a 2013 houve
diminuição de 24% na taxa de desmatamento. E que dos 17 Estados da Mata Atlântica, nove apresentaram desmatamentos menores do que 100
ha, o equivalente a 1 km2. São eles: São Paulo (61 ha), Rio Grande do Sul (40 ha), Pernambuco (32 ha), Goiás (25 ha), Espírito Santo (20 ha),
Alagoas (14 ha), Rio de Janeiro (12 ha), Sergipe (10 ha) e Paraíba (6 ha). Com tais índices, esses Estados aproximam-se da meta do desmatamento
zero no bioma e abrem oportunidades para outra discussão: a necessidade de se recuperar as áreas já desmatadas. (FUNDAÇÃO SOS MATA
ATLANTICA/INPE, 2015). Com a presente pesquisa verificou-se que as alterações ocorridas com o advento do Novo Código Florestal tem
contribuído para uma maior eficácia jurídica e social destas normas na proteção florestal, em imóveis rurais, no Espírito Santo. Bem como, que
essas alterações do Código Florestal estão levando a novos mecanismos pelos órgãos públicos competentes para a preservação de florestas, em
imóveis rurais, no Brasil e no Espírito Santo; e que essa nova norma não trouxe grandes impeditivos à produção agropecuária. Além disso,
verificou-se se as alterações na norma florestal permite maior interação entre agricultores e órgãos florestais e, consequentemente, maior
eficácia social em sua vigência, oferecendo benefícios tanto socioeconômicos quanto ambientais, podendo representar de forma permanente para
o Brasil importante aliada na preservação ambiental.
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RESUMO
O Ensino Médio tem diversas funções primordiais para a formação jovem, não apenas como futuro integrante do mercado de trabalho, mas
também como cidadão de direito e deveres para com a sociedade em que vive, sendo objetivado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação que
Ensino Médio tem como importante finalidade o aprimoramento do educando como pessoa humana. O presente estudo tem por objetivo analisar
como os alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio têm acesso à justiça a partir da existência de disciplinas ou tópicos disciplinares de
direitos. Além disso, o trabalho tratará as principais problemáticas do acesso à justiça aos estudantes, suas principais dificuldades a respeito do
assunto e como eles absorvem a influência do sistema legislativo sobre suas vidas, uma vez que encontram-se em situação de capacidade relativa,
prestes a atingir idade de gozar plenamente de seus direitos como cidadãos e de sentirem o peso dos deveres impostos pela lei, sob pressão da
punibilidade da justiça. Aplica-se uma dupla análise a este processo, o primeiro é quantitativa, centrada na pesquisa de campo, tomando como
base relatos de alunos e suas experiências de vida, para isto foram escolhidas na zona sul da cidade de Macapá duas escolas de ensino médio, uma
pública e a outra privada, uma média de 400 (quatrocentos) entrevistados em 8 (oito) turmas. A análise qualitativa leva em consideração a
legislação vigente sobre os conteúdos referentes às turmas finais do ensino médio bem como os planos de ensino e outras mecanismos aplicados
aos educadores dessa série. A pesquisa irá priorizar o entendimento do jovem quanto aos direitos fundamentais, suas noções básicas sobre a lei e
aplicação, suas opiniões pessoais sobre o acesso à justiça, a compreensão que possuem sobre os acontecimentos jurídicos mais recentes e a
importância das leis para eles e o principais meios de comunicação entre eles e o direito. Além de uma breve análise sobre a ótica dos educadores,
para assim encontrar o melhor caminho que liga o estudante e o direito, formando uma ponte mais segura entre esse jovem e a sistema que o
rege. A hipótese utilizada leva em consideração a existência de transversalidade do tema e que os atos normativos para a série escolhida apontam
a necessidade de discussão de direitos mas de forma genérica. As conclusões preliminares apontam a necessidade a diversidade de pensamento
quando se trata de alunos de instituição pública e os alunos da instituição privada, bem como a ausência de normas que obriguem a presença de
temas e tópicos voltados para o acesso à justiça.
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RESUMO
Recentemente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos apreciou o caso do povo indígena Xukuru, sendo a primeira vez que o Brasil responde
por violação a direitos de povos indígenas perante este Tribunal. O caso dos Xukuru foi levado à Corte pela Comissão Interamericana de Direitos
Humanos em 2016, tendo sido iniciada a análise da Comissão Interamericana em 2002. Após descumpridas as recomendações feitas ao Estado
Brasileiro pela Comissão, esta decidiu por acionar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A análise de Corte gira em torno da violação dos
direitos de propriedade coletiva desta comunidade indígena, do direito às garantias judiciais e de proteção judicial e dos direitos à integridade
pessoal dos Xukuru, direitos estes previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário. Todas estas são questões
relacionadas à demora do Brasil em garantir à essa população indígena a demarcação das suas terras, frequentemente invadidas por posseiros. A
população indígena dos Xukuru se localiza na serra do Ororuba, em Pesqueira, Agreste de Pernambuco e, como resultado da ineficiência do Brasil
no caso dos Xukuru, resultaram inúmeros assassinatos de membros da comunidade indígena e de outras pessoas que os auxiliavam, como Geraldo
Rolim, procurador da FUNAI, morto em 1995. O objetivo deste trabalho é o de analisar a decisão da Corte Interamericana neste caso em que, pela
primeira vez, o Brasil responde por violação de direitos de povos indígenas. Desde meados do século passado, com o final da Segunda Grande
Guerra, a sociedade internacional retomou a preocupação com os direitos humanos. Dentre estes incluem-se os direitos dos povos indígenas
previstos no Pacto de São José da Costa Rica – tratado que estrutura o sistema protetivo de direitos humanos americano – e também
estabelecidos na Convenção das Nações Unidas sobre os Povos Indígenas. Sendo a proteção à dignidade humana e aos direitos humanos tema de
total importância no estudo do Direito Internacional moderno, esta análise se justifica completamente: existiram outros casos de condenação de
Estados por violação a direitos indígenas pela Corte? Se sim, são casos semelhantes ao que envolve o Estado Brasileiro e o povo Xukuru? A
metodologia que se pretende utilizar neste trabalho é a da análise descritiva do fato, com pesquisa jurisprudencial comparativa a partir de
decisões envolvendo questões indígenas da própria Corte Interamericana, com a finalidade de se verificar a eficiência ou não do Tribunal
Interamericano em questões que envolvem violações de direitos humanos de povos indígenas.
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RESUMO
Esse projeto de pesquisa tem por objeto uma reflexão crítico-analítica a respeito dos promissores avanços obtidos a partir do advento da união da
ciência com a técnica, do progresso ampliado dos poderes da ciência que levaram a uma série de indagações a respeito dos limites da atuação do
ser humano em experimentos envolvendo o próprio ser humano, seus tecidos, órgãos e fluidos, bem como as questões que envolvem a
sustentabilidade do planeta e do meio ambiente. Em especial, os limites éticos das pesquisas genéticas em seres humanos, se devem existir e quais
seriam esses limites. O certo, entretanto, é que a resposta ética necessária à elucidação dessa questão - até os dias de hoje - não logrou a
profundidade, a amplitude e a riqueza que o tema em estudo requer, não obstante, estejam em franco desenvolvimento tanto a bioética quanto o
biodireito. Do ponto de vista deontológico tais proibições procuram suas fontes de justificação junto aos direitos humanos básicos. Nessa
perspectiva, em que se procura nos direitos humanos o argumento contrário ou limitador ao avanço das pesquisas científicas, encontram-se
valores fundamentais como a liberdade e a dignidade humana, de um lado e de outro o princípio da liberdade da pesquisa científica que,
inegavelmente, funciona como elemento propulsor da investigação científica humana, despontando no vértice da polêmica principiológica.
Inegável considerar que essa discussão sobre os avanços obtidos, em especial no campo da biotecnologia, aponta para algumas questões
profundas que atormentam o ser humano ao longo de sua existência, entre elas, a busca da imortalidade através dos avanços científicos. A ciência
necessariamente precisa estar a serviço da melhoria da qualidade de vida do ser humano e não da degradação de sua condição ou do ambiente
que o cerca; razão pela qual, ela deve cumprir a tarefa da redução quiçá da supressão, e não do aprofundamento das desigualdades sociais. O
acesso democrático aos avanços tecnológicos configura-se como um direito fundamental a ser garantido e consagrado a todos, sem qualquer
distinção. A Declaração de Budapeste, de 28 de junho de 2002, evidenciou uma considerável sensibilidade no que diz respeito à dimensão ética da
ciência e da tecnologia, ao dispor que a ciência carece ser percebida como um bem comum de toda a humanidade e suas aplicações precisam estar
a serviço de propósitos humanitários. No entanto, a obviedade da menção expressa de um tal propósito somente reforça o sentimento de que,
infelizmente, este fato ainda se situa tão-somente no âmbito do senso comum; porém, conferir efetividade à letra da norma já é outro assunto. A
Declaração ressalta, por exemplo, o acesso à educação, desde a infância, é um dos direitos humanos, apontando a educação científica como
essencial ao desenvolvimento humano. Desse modo, a ênfase atual da ciência aplicada deve ser a da redução da pobreza em todos os níveis na
sociedade mundial e elevar os padrões de vida a patamares que sejam considerados minimamente decentes. Cumpre apontar que o texto da
Constituição da UNESCO para a ciência, a educação e a cultura ressalta a importância da solidariedade moral e intelectual entre os povos do
mundo. Essa noção funda o embasamento do que se considera a "cultura de paz". Mas, a exata tradução dessa ideia de cultura da paz em termos
verdadeiros, nos dias de hoje, urgente e necessária a cooperação mundial entre cientistas e pesquisadores de todos os cantos do planeta, unidos
por um denominador comum: uma ética do respeito à vida, às pessoas e ao planeta.
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RESUMO
A Ciência Social é um ramo das ciências que estuda os aspectos sociais do mundo humano. Surgiu na Europa do século XIX, mas foi no século XX,
em decorrência das obras de Marx, Durkheim e Weber que se desenvolveram. Período esse em que a Ciência Social nasce e se desenvolve num
contexto histórico marcado, por um lado, pelo colapso de impérios, sociedades e culturas milenares e por outro lado o crescimento da influência
dos impérios Britânico, Russo, Alemão, Japonês, e dos Estados Unidos, estimulando conflitos militares, mas também avanços científicos e de
exploração. Nesse cenário, desprezando-se todo o arsenal de conhecimento e filosofia clássica até então desenvolvidos nasce o novo projeto
filosófico da modernidade que começa tanto com o empirismo de Francis Bacon quanto com o racionalismo de Rene Descartes, partindo-se da
crença de que o método determinará a verdade. A noção de Ordem espontânea é por muitas vezes ventilada de outras formas, tais como caos,
desordem, anarquia, o que torna a idéia pouco atraente tanto para os mais conservadores quanto para aqueles que já estão intrinsecamente
arraigado ao status quo portanto difícil de erradicar velhas formas de pensar ou até mesmo considerar a relevância do conceito. Um nome que
aparece ligado ao conceito é o de Friedrick Hayek, conforme alhures mencionado. A Teoria luta para vencer a suposição de que uma ordem
espontânea seja o império do caos ou a anarquia generalizada. Essas concepções são, contudo, equivocadas. Friedrich Hayek, em 1983, durante
seu discurso sobre Evolução e Ordem Espontânea na 33ª Conferência de Laureados Nobel em Lindau, fez uma declaração que desloca a Teoria da
Ordem Espontânea da área da Economia, para lhe dar destaque mais geral, sendo portanto aplicável de forma mais ampla e geral a qualquer
fenômeno cuja complexidade não pode ser previsível ou que se torna limitada. Por óbvio, o positivismo aliado à metodologia científica, não dá
espaço para conceitos do tipo formação “espontânea de ordem” e “evolução”. A idéia de evolução está intimamente ligada a Darwin, não
obstante, a tradição desta noção germinou no desenvolvimento do campo social e nos estudos das sociedades, ou seja, foi a biologia que tomou o
conceito emprestado e não o contrário. Hoje, temos sociólogos cunhando o termo “Darwinismo Social” quando na verdade Darwin é quem
deveria cunhar o termo “Biologia Social”. Evolução é originariamente uma idéia das Ciências Sociais. Darwin foi profundamente influenciado por
pensadores da ordem espontânea. Darwin leu o ensaio matemático de Thomas Malthus, folheou o livro de Adam Smith “A Riqueza das Nações” e
com todas essas noções, em 1859, Darwin escreveu o livro “A Origem das espécies”, em que explica como chegou à Teoria da Evolução, ou seja, o
conceito já havia sido lançado por Adam Smith, 21 anos antes!. A subsistência das sociedades, ou até mesmo sua existência, requer, um mínimo de
dirigismo, uma parcela de ordem dirigida para o funcionamento de todo o sistema. Todavia, o que se percebe é a falta de equilíbrio quando se
revogam as evidências da teoria da ordem espontânea que mesmo desconsiderada permeia o sistema na figura da ação humana. O sinal de alerta
de que há algo errado nas teorias implementadas pelo stablishment foi dado. Esse sinal fez sacudir a árvore do conhecimento e caiu a esquecida
Teoria da Ordem Espontânea acompanhada de todos os seus idealizadores e colaboradores. Concluindo, a ordem espontânea é uma teoria e não
tem a pretensão de se tornar uma norma. A teoria da ordem social é a própria essência da ordem social ou de qualquer organismo complexo que
se organizam buscando a satisfação não só do grupo mas das partes individuais. Respeitar e não repudiar esse fenômeno espontâneo,
considerando-o quando assim fizer necessário, é o primeiro passo para o estudioso das Ciências Sociais alcançar o melhor entendimento e
desenvolvimento da Sociedade.
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RESUMO

A proposta do tema do presente artigo surgiu da inquietação de que as demandas do campo não podem ser resolvidas por uma justiça que se
sustenta por um prisma civilista, cuja base é de natureza tradicional, subjugada por padrões e definições totalmente ultrapassadas, quando o
assunto em questão é de natureza agrária. Não se pode mais conceber uma justiça que trate de conflitos de ordem fundiária, como um problema
apenas da seara privada a ser resolvido, por exemplo, a partir de uma ação possessória. Daí se buscar perseguir o seguinte problema: É possível
resolver os problemas agrários a partir da mediação, como método alternativo de solução de conflitos? Tal problemática teve origem na seguinte
hipótese: a mediação é meio eficaz, pacífico e alternativo para resolver conflitos agrários. Nesse sentido, a metodologia adotada é de cunho
bibliográfico e o método utilizado é o dialético somado a uma pesquisa documental e visitas informais a órgãos diretamente ligados a esse tipo de
conflito. No Amapá, de maneira particular, os conflitos agrários não recebem muita atenção e, por isso, muitas vezes são passados despercebidos
pela maioria da população, pois, os meios de comunicação convencionais não dão a atenção necessária para expor o problema que vem
acontecendo na área rural amapaense. E até mesmo nas mídias onlines, que são consideradas mais livres, não é possível encontrar um número de
informação grande sobre o assunto, e apesar de muitos não terem conhecimento do ocorrido, estudos realizados pela Comissão da Pastoral da
Terra apontam que tais conflitos cresceram consideravelmente no Estado. Dessa forma, a população que vive no campo encontra-se
extremamente prejudicada e tenta encontrar formas de manter as suas posses, pois, a maioria dessas pessoas não conheceu muito além da vida
no campo e a sobrevivência através dos produtos obtidos pelo cultivo da terra em que vivem. O presente artigo possui como objetivo principal
apresentar a possibilidade de resolução dos conflitos agrários através da mediação de conflitos. Como principais fatores do crescimento no
número de desacordo no campo, diversas pesquisas têm apontado à agricultura em grande escala, grilagem de terra, exploração de recursos por
madeireiros e grandes plantadores e falta de titulação nas terras do estado. A proposta deste trabalho traduz que, a partir da mediação, é possível
diminuir os conflitos, pois busca olhar o problema de uma visão de uma terceira parte forma bem imparcial e sem poder decisório, que é aceito
ou apontado pelos envolvidos. O mediador, então, auxiliará e estimulará que as partes conflitantes cheguem a uma solução consensual para o
problema, chegando, então ao principal objetivo, que é demonstrar que existe a possibilidade de reduzir os conflitos agrários no Amapá através da
mediação. A preocupação com a intensidade e violência com que os conflitos agrários no Amapá vêm aumentando tem sido assustadora e o
número de pequenos posseiros que são expulsos de suas terras aumentam com mais frequência, portanto os estudos e pesquisas feitos para o
presente artigo vêm a trazer esclarecimento e também a buscar meios para garantir que tais conflitos sejam reduzidos, e como consequência que
pequenos agricultores não sejam expulsos de suas posses. A pesquisa permitiu concluir que é possível a mediação resolver os conflitos agrários,
tendo em vista, que se trata de uma prática que busca o diálogo como principal instrumento para resolver impasses entre as partes particulares
antagônicas, o que significa dizer que o consenso prevalecerá.
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RESUMO
A presente pesquisa ainda está em andamento e trata sobre o estudo dos conflitos existentes no âmbito escolar em decorrência da inserção de
alunos portadores de necessidades especiais na escola regular por conta do advento da lei 13.146/15 e a possibilidade de tratamento destes
conflitos pelo instituto da mediação. A partir de pesquisa bibliográfica norteada pelo método teórico-analítico, estuda-se o meio alternativo de
solução de controvérsias conhecido como mediação. A investigação assume o objetivo de demostrar que esta forma alternativa de resolução de
conflitos consiste num instrumento que permite uma nova forma de olhar o conflito, capaz de propiciar uma mudança no paradigma ganhar x
perder, para o do ganhar x ganhar, a partir de uma relação dialógica e participativa das partes na construção de um consenso. A inserção da
mediação nos conflitos escolares tem como objetivo incentivar os alunos e seus familiares, professores, funcionários e a comunidade local para a
utilização de um diálogo transformador na busca de soluções para os embates oriundos das deficiências do sistema na inclusão de alunos
portadores de necessidades especiais na escola regular. A educação é um direito fundamental de natureza social, que teve reconhecimento
expresso no art. 6º da Constituição Federal e que foi regulamentado, mais adiante nos arts. 205 a 214. Além da previsão na constituição, diversos
documentos jurídicos também regulam a educação. No tocante ao tema deste ensaio, que aborda a educação inclusiva, o marco importante se
deu com o advento da Lei 13.146/15 - Lei Brasileira de Inclusão , pois em sendo a educação um direito fundamental e havendo a previsão em lei de
que as pessoas portadoras de necessidades especiais, podem ser matriculadas em escola regular , inúmeros são os conflitos que surgem por conta
desta inclusão. Diversas são as necessidades apresentadas pelos portadores de necessidades especiais, o que acaba por exigir das instituições de
ensino ter em seus quadros, profissionais preparados para atuarem no campo destas deficiências. De um lado, portanto, tem-se os familiares
querendo a matrícula e de outro, profissionais da educação receosos por conta da falta de preparo para atuarem com esta nova realidade, pois
além das dificuldades no cotidiano também relatam a carência da efetividade de planos de ações que levem a um atendimento eficaz para estes
novos membros. O art. 28, inciso XVII da lei 13.146/15 prevê a existência de profissionais de apoio escolar, o chamado mediador escolar, que será
aquele responsável por ajudar/apoiar o aluno que não possui autonomia física, sensorial, comportamental ou cognitiva para aprender., 2016, p.
109). Entretanto, em decorrência da lei 13.146/15 determinar que a mediação escolar é uma obrigação financeira e não pedagógica, diversos são
os conflitos que surgem neste setor, pois discute-se sobre de quem será a responsabilidade financeira da contratação deste mediador, será a
família ou a instituição de ensino que deverá custear ? Este é um exemplo dos diversos conflitos existentes no ambiente escolar por conta da
inclusão de alunos portadores de necessidades especiais. Portanto, atendendo a esta realidade, em sendo as escolas espaços privilegiados para a
disseminação de valores e construção da cidadania, a comunidade escolar precisa conhecer ferramentas, estratégias e habilidades que possibilitem
o gerenciamento de seus conflitos de forma pacífica. Sendo assim, o ambiente escolar pode ser a primeira situação conflituosa pela qual a criança
vai passar e neste cenário, a mediação se apresenta como um excelente instrumento para ser utilizado na busca de um consenso, propiciando uma
mudança no paradigma, trabalhando com o diálogo transformador e a participação das partes na formação de um entendimento que atenderá aos
envolvidos. Ressalta-se que o mediador, terceiro imparcial, não irá concluir nem decidir nada, deve somente fazer com que as partes conflitantes
estejam em condições de recomeça
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RESUMO
Este artigo tem por objetivo apresentar uma breve revisão da literatura referente a algumas considerações de livros, artigos científicos e legislação
que tratam da medida socioeducativa de internação, abordando diversos sub temas relevantes para compreensão dessa medida adotada no Brasil,
por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) com o intuito de ressocializar menores infratores que cometeram delitos graves. Serão
abordados neste artigo, aspectos gerais acerca do menor infrator, os centros educacionais e seu papel ressocializador, reincidência e ineficácia da
medida de internação, dentre outros. Vale ressaltar que a pesquisa possibilitou conclusões relevantes, como por exemplo, a evidência que os
índices de reincidências entre os menores infratores ainda encontram-se elevados. As dificuldades na execução da medida socioeducativa de
internação referem-se à inexistência de unidades especializadas para executar a medida de internação, além disso, evidenciou a importância da
imediata capacitação de todos os profissionais envolvidos com o processo de ressocialização do menor infrator , para se fazer cumprir o foco da
medida socioeducativa de internação. Pode-se perceber que apesar do texto legislativo do ECA impor medidas socioeducativas privativas de
liberdade que tenham caráter pedagógico, que sejam realizados em ambientes com toda infraestrutura de acolhimento, com equipe técnica
devidamente preparada para ajudar na ressocialização dos menores, o que se observa na prática são medidas executadas com pouca estrutura
física e sem preparação dos envolvidos em sua aplicação, o que torna sua eficácia insatisfatória. Uma pesquisa realizada pelo Centro Integrado de
Atendimento ao Adolescente (CIA) na cidade de Belo Horizonte, demonstrou que 31,7% dos adolescentes atendidos no ano de 2011 são
reincidentes. Assim, em um total de 8.842 infratores, cerca de 3.070 menores já haviam cometido outros atos infracionais, como demonstra.
Estatísticas alarmantes informam ainda que 1.558 menores foram levados à Delegacia de Polícia duas vezes para apuração de ato infracional e
outros 300 jovens repetiram delitos pelos menos quatro vezes. A medida socioeducativa de internação tem sido estudada cada vez mais em
diversas pesquisas no Brasil. Esses estudos científicos tem evidenciado o aumento frequente do número de jovens que passam a cometer atos
infracionais. Foi possível verificar, com esta revisão de literatura, que existem algumas falhas que estão ocorrendo no sistema e que, de alguma
forma, compromete a aplicação das medidas de internação, fazendo com que, em parte dos casos, não surtem os efeitos esperados, resultando na
reincidência de atos infracionais por jovens que já cumpriram medidas socioeducativas. Este artigo evidenciou que os índices de reincidências
entre os menores infratores ainda encontram-se elevados. Algumas dificuldades na execução da medida socieducativa de internação referem -se à
inexistência, em muitas cidades brasileiras, de unidades especializadas para executar a medida. A falta de políticas públicas entre os órgãos do
governo para uma integração dos setores competentes, objetivando melhorias na execução da medida. A não separação dos jovens por infrações
cometidas, ou seja, não separar os adolescentes que cometeram atos infracionais considerado de alta periculosidade daqueles primários,
demonstrando uma falta de interesse no que se refere ao objetivo da medida que é o da reabilitação e ressocialização do infrator. Vale ressaltar
que, como dito, o objetivo da Internação é a ressocialização do menor para que ele possa retornar ao convívio familiar e social. E muitas vezes,
não é o que ocorre na realidade, pois o próprio Estatuto define a medida, como deverá ser sua execução, inclusive no que diz respeito aos Centros
Educacionais, como foi citado nesta revisão, mas se não há amparo do Estado para garantir seu cumprimento nos termos em que foi proposta,
então, parece ter uma legislação que não
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RESUMO
O contrato de namoro teve sua maior incidência e reconhecimento no ordenamento jurídico brasileiro após o advento da lei 9.278/96, que alterou
o art. 226 § 3, da Constituição Federal. A sua principal finalidade é deixar claro o tipo de relacionamento amoroso existente entre os casais. Urge
mencionar que, conforme o art. 1723 do Código Civil Pátrio, passou-se a reconhecer como entidade familiar, a união estável, entre homem e
mulher, desde que preenchidos todos os requisitos. Entre eles apresentam-se a convivência pública, contínua e duradoura, e o objetivo de
constituir família. Ressalta-se que não mais é exigido tempo de convivência para a designação do instituto, bastando para tanto, haver as
características basilares de sua incidência. Por sua vez, buscando evitar conflitos futuros que chegariam com certeza ao judiciário, vem se
utilizando a prática de constituir contrato de namoro para expressar o acordo de vontade dos contratantes, com registro em cartório, sendo
documento particular ou público, que garante fé pública. O contrato de namoro também conhecido como “contrato paixão” busca afastar o
reconhecimento da união estável, e sendo assim, os efeitos que a sua incidência implicariam em reflexos patrimoniais significativos, por causar
impacto na seara econômica e pessoal dos atingidos. No entanto, se faz mister o entendimento e a diferenciação entre namoro e união estável,
para melhor compreender o motivo da inserção desta nova modalidade. O namoro possui como propósito futuro a constituição de família,
enquanto a união estável já detém o animus familiar, contendo como objeto principal a sua caracterização. O que discerne o namoro do referido
instituto é fato de neste, os casais já viverem como se casados fossem, com comunhão de vida, e de fato a efetiva constituição de família.
Portanto, não basta o animus ou somente o objetivo, pois se assim fosse, estaria diante de uma equiparação do noivado ou namoro à união
estável. O objetivo do presente trabalho é demonstrar os efeitos patrimoniais decorrentes da inserção do contrato de namoro no ordenamento
jurídico e a sua relação com o instituto da união estável. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi do tipo documental, baseada na descrição e
análise jurisprudencial sobre o respectivo tema, aliando-se a abordagem livre, exploratória e discursiva da narrativa. Assim, não se consegue
vislumbrar outro intento para o contrato de namoro, além de buscar afastar a caracterização da união estável mesmo estando presente as suas
premissas. Por conseguinte, é evidente que o contrato paixão não atende a uma função social e dessa maneira não é valido no nosso ordenamento
jurídico, como ratifica entendimentos jurisprudenciais sobre o tema. Observa-se que há temor entre as pessoas em um simples namoro, trazendo
assim o desiderato de que o contrato determina a extensão da relação entre o casal. Por consequência, frustra-se o desenrolar espontâneo das
relações pessoais decorrentes das obrigações intentadas de ordem patrimonial. Pode-se concluir que, o acordo de vontades que busca divergir o
fato jurídico real e a situação fática exposta na sociedade torna o documento sem efeito quando seu único designío for burlar a lei e o
ordenamento jurídico. Advém deste contrato o intuito de tentar afastar os direitos decorrentes da união estável como direito aos alimentos,
direito à herança, partilha de bens, deveres recíprocos de convivência, sendo nulo de pleno direito. Cabe única e exclusivamente ao juiz decidir
sobre a incidência ou não de união estável, quando demandado pela parte que se sentir prejudicada. Este analisará o caso e sua realidade fática,
lembrando que a união estável é uma norma cogente, de ordem pública e prevalece sobre a vontade do particular.
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RESUMO
As modificações e a maneira diversificada de adesão a contratos, que no qual utilizando a ferramenta, no caso a internet, chegaremos ao Contrato
Eletrônico. Não tendo apenas como uma opção, entretanto, das já existentes, será mais uma modalidade de um contrato. Por se tratar de um
contrato celebrado no ambiente virtual, local no qual a facilidade de acesso se torna mais acessível, surge a insegurança na qual se tornam
vulneráveis as informações contidas, como dados pessoais, sendo em caso de compras, o número do cartão de crédito e de informações
bancárias. Essa modalidade contratual gera uma instabilidade no ambiente virtual onde se torna necessário utilizar-se de ferramentas matemáticas
para se ter uma maneira de haver uma forma de proteção para que não haja a evasão quanto a informações prestadas. A pesquisa inicia
abordando os aspectos jurídicos do contrato, conceituando o que vem a ser contrato e logo em seguida os princípios que norteiam o contrato e
logo após vem o enfoque do artigo, o Contrato Eletrônico. Temos o Contrato Eletrônico em toda parte que possa a vir a existir a internet. Meios
que também são consideráveis é o feito por telefone e chat. A internet se tornou um meio de instrumento indispensável para o polo mercantil e
empresarial, chegando até a ala do consumidor. Entre autores, há divergência quanto ao rotular que o Contrato Eletrônico seja ou não mais uma
modalidade contratual. Existem as modalidades contratuais, dividindo-se em categorias, sendo elas: Insistêmicos, Interpessoais e Interativos. Na
esfera do consumidor, o Contrato Eletrônico tem um grande número, tendo como o comércio eletrônico sido iniciado por grandes empresas como
Lojas Americanas. O contrato Eletrônico para se materializar, ele precisa de que o consumidor/contratante venha a fornecer dados sigilosos como
os dados pessoais. Por essa sistemática surge a instabilidade jurídica no ambiente virtual. Por fim, o objetivo dessa pesquisa, que para formalizar
foi utilizado livros de renomados doutrinadores, cartilha do consumidor, artigos jurídicos e revistas eletrônicos, é mostrar que há mecanismos na
qual pode se evitar quanto a essa insegurança e que essa forma contratual vem também a ser vantajosa para o consumidor/contratante.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho é verificar os possíveis crimes ambientais ocorridos em Unidades de Conservação, apontar as responsabilidades
para quem comete crimes nesses ambientes e quais as medidas tomadas para evitar tais práticas. O meio ambiente é um bem fundamental para
todos nós, e como tal deve ser cuidado e preservado para que não somente esta geração possa usufruir do mesmo, mais também as gerações
futuras. Esta é uma garantia da Constituição Federal em seu art. 225, que assegura um ambiente equilibrado e impõe ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. No que tange às questões ambientais, existem as Unidades de Conservação e dentro dessa
classificação temos as Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN’s, que são divididas em diversas nomenclaturas. Estas são unidades de
conservação criadas voluntariamente em áreas privadas, cujo objetivo principal é a conservação da diversidade biológica, podendo ainda ser
desenvolvidas atividades científicas, culturais, educacionais, recreativas e quando decretadas pelo poder público são gravadas em caráter de
perpetuidade. Nesse diapasão, o Amapá possui ao todo 05 (cinco) RPPN’s dentre as quais está a RPPN Revecom, localizada em Vila Amazonas no
município de Santana/Amapá/Brasil. Esta RPPN presta serviços de relevante importância à comunidade através de atividades de educação
ambiental e pesquisa, bem como também recebe e atende voluntariamente animais silvestres feridos, vitimas de trafico e acidentes, além de
filhotes trazidos por autoridades ambientais do Estado do Amapá. Ocorre que, a reserva vem sofrendo com ataques frequentes de caça a animais,
que acontece dentro da própria reserva. Outro problema que a reserva enfrenta é a poluição ocasionada por um vazamento de esgoto que tem
comprometido substancialmente a vida da fauna e da flora daquela unidade de conservação, ferindo assim os princípio do poluidor-pagador
e o da responsabilidade ambiental. Para a elaboração desta pesquisa, foi utilizada como metodologia a pesquisa de campo, com visita e análise do
local objeto de estudo, de forma a compreender eventuais crimes praticados dentro da RPPN - Revecom e os danos causados ao meio ambiente.
No âmbito judicial, há uma ação movida pela unidade de conservação contra a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Amapá (CAESA), para
solução de um problema de vazamento de esgoto dentro da Reserva que ocasiona poluição e assim modifica a área preservada. Foi possível
perceber também, que, mesmo se tratando de uma unidade de conservação, a RPPN - Revecom tem sido frequentemente vítima de atos de
vândalos que adentram a reserva com o único intuito de caçar animais, quando são flagrados e presos, logo estão soltos sob a alegação de que tais
crimes são de menor potencial ofensivo. É perceptível, o cuidado e o zelo que o responsável da reserva tem para com a mesma, sem ter os
recursos financeiros necessários, a vigilância do local é feita pelo próprio responsável da reserva. Buscando encontrar recursos, o responsável
firmou convenio com a prefeitura do município de Santana/AP para ajudar nas despesas da reserva, mas há meses que o recurso não vem sendo
repassado diante do que foi observado durante a visita. Contudo, levando em consideração o caso em tela é necessário buscar sempre a real
aplicação dos princípios e normas ambientais pertinentes, cominadas com a intervenção do poder público competente, no sentido de fomentar
políticas públicas para garantir a vida com qualidade da reserva, alocando os recursos financeiros necessários para que parte da flora e fauna que
ali residem não venham sucumbir ou migrar para as áreas urbanas, por falta das necessidades básicas inerentes. Aqueles seres vivos dependem do
meio ambiente equilibrado, limpo e preservado para as gerações atuais e as gerações futuras, conforme o mandamento constitucional.
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RESUMO
O sistema que se adotava no art. 393 do Código de Processo Penal, dizia que o réu seria preso desde a sentença penal condenatória recorrível e,
dessa forma, o réu iniciava o cumprimento de pena assim que era condenado em primeira instância, exceto no caso de crimes afiançáveis. Com o
advento da Lei nº 5.941/73, passou-se então, a permitir que o réu primário e de bons antecedentes apelasse em liberdade. Mais tarde,
promulgada a Constituição Federal de 1988, o art. 5º, inciso LVII, CF dispôs que: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória”. Assim, passou a ser necessário o trânsito em julgado da sentença para que se possa dar início à execução da pena.
Em 2009 o STF ratificou esse entendimento no HC 84.0787/MG de relatoria do Ministro Eros Grau, com o posicionamento de ser necessário o
trânsito em julgado da sentença condenatória para o início do cumprimento de pena, consubstanciado no princípio constitucional da Presunção de
Inocência, também conhecido como princípio da não culpabilidade. Este princípio se originou na Declaração dos Direitos dos Homens e dos
Cidadãos, em 1789, mas ganhou grande repercussão somente na Declaração de Direitos Humanos, em 1948. No Brasil, o princípio em comento foi
expressamente contemplado na Constituição de 1988, bem como, no Pacto de São José da Costa Rica e dessa forma o Brasil atualmente conta
com dois textos legais de valor constitucional que asseguram tal direito. O referido princípio integra o rol de garantias constitucionais e visa
resguardar o direito do acusado de enquanto houver possibilidade de defesa não lhe seja cerceada a liberdade, ou seja, enquanto não transitar em
julgado a sentença, o acusado será presumido inocente, vedando punição antecipada e proibindo arbitrariedades estatais. Entretanto, a Suprema
Corte Brasileira, em fevereiro de 2016, decidiu que os condenados, ainda que provisórios, deverão iniciar o cumprimento da pena após
confirmação em segunda instância e antes do trânsito em julgado, porém tal decisão restringia-se somente ao caso concreto julgado naquela
ocasião. Contudo, em nova análise do tema em outubro de 2016, o STF ratificou esse entendimento com a decisão julgada nos autos das Ações
Declaratórias de Constitucionalidade nº 43 e 44 com efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, passando a relativizar o princípio
constitucional da não culpabilidade, que como já dito consiste em garantia fundamental do cidadão. Arguiu a Suprema Corte que a decisão não
viola o Princípio da Presunção de Inocência e que a demora no aguardo dos julgamentos dos recursos pode acarretar em prescrição e extinção de
punibilidade, e por consequência, a impunidade do crime cometido. Também se considerou que o art. 637 do CPP e o art. 27, § 2º da Lei 8.038/90
estabelecem que os recursos especiais e extraordinários não possuem efeito suspensivo, portanto, não haveria violação ao princípio da presunção
de inocência, pois mesmo diante da interposição do recurso os efeitos da sentença seriam produzidos. Vale ressaltar que os recursos interpostos
contra decisão de segundo grau ao STJ e STF não discutem fatos e provas, apenas matérias de direito. Por tudo analisado, entende-se que o
cumprimento de pena antes do trânsito em julgado representa a quebra de um princípio fundamental que norteia o sistema constitucional
brasileiro, trazendo grande insegurança jurídica haja vista serem direitos fundamentais de todos os cidadãos, mormente quando trata de
cerceamento de liberdade. O recomendável seria zelar pela celeridade nos julgamentos evitando assim a industria da prescrição, entretanto a
decisão representa um “jeitinho” para evitar a extinção da punibilidade por outra via, que diante da ineficácia do Judiciário para julgar em prazo
razoável, ponderou pela quebra de um principio fundamental no afã de fazer valer a qualquer custo o ius puniendi. Este trabalho utilizou-se de
pesquisa aplicada, qualitativa, exploratória e bibliográfica.
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RESUMO
A pesquisa desenvolvida, tem como tema geral a análise da atuação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como autarquia reguladora do
mercado de capitais bem como a publicidade de seus procedimentos. Trata-se de conclusões finais acerca de pesquisa realizada sobre a atuação
da CVM nos crimes de uso de informação privilegiada, também conhecidos como Insider Trading. Partiu-se da análise de três Procedimentos
Administrativos Sancionadores (PAS), de número 0023/2010, 0017/2002 e 0019/2006. As informações iniciais quanto aos procedimentos em
análise foram colhidas do sítio eletrônico da CVM. A metodologia utilizada, de observação empírica e leitura bibliográfica, serviu de marco inicial
para o desenvolvimento do trabalho. Precipuamente, o que se buscou foi verificar se existia - e em qual grau - discrepância entre a teoria - exposta
principalmente nas bibliografias analisadas e no endereço eletrônico da CVM - e a prática. As conclusões quanto à publicidade dos procedimentos
foram extraídas das visitas realizadas à sede da Comissão no Rio de Janeiro. A partir da pesquisa quanto à publicidade é que surgiu a principal
problemática do presente trabalho: a dificuldade de analisar a fundo os processos escolhidos como paradigma. É certo que o sitio eletrônico da
CVM possui algumas informações relativa aos procedimentos, entretanto, o acesso a integra dos autos era de suma importância para o
desenvolvimento planejado do presente trabalho, tendo em vista que diversos Termos de Compromisso (TC) foram celebrados entre a
mencionada Autarquia Federal e os acusados dos procedimentos analisados. Da confecção do presente trabalho, conclui-se que a CVM se
encontra longe do ideal no que concerne à ampla divulgação de informações relativas a seus procedimentos administrativos, tendo concluído
esses pesquisadores que: a publicidade desejada e até mesmo pensada pela CVM não se reveste de alcance prático. Assim, em sucinta explanação
podemos dizer que: foram escolhidos três procedimentos distintos que tratavam sobre o delito de uso de informação privilegiada ou insider
trading. Posteriormente, foram colhidos todos os dados disponíveis de fácil acesso sobre os supracitados procedimentos. Foram realizadas visitas a
CVM na tentativa de se obter contato com os autos (método de pesquisa empírica). Com os resultados colhidos concluímos que a publicidade no
âmbito da autarquia federal não se demonstra na prática como pretende a teoria, sendo o acesso aos autos do procedimento demasiadamente
burocrático, além de não haver garantia de deferimento.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar, por meio da sucessão de leis no tempo, se as imunidades absolutas e relativas previstas no
Código Penal para crimes contra o patrimônio ainda têm aplicabilidade quando praticados em um contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher após a entrada em vigor da Lei Maria da Penha. Por razões de ordem político-criminal, visando em primeiro plano a harmonia e a
solidariedade familiar, as legislações penais, desde o direito romano, concederam imunidade penal, absoluta ou relativa, nos crimes patrimoniais
praticados entre cônjuges ou parentes próximos. O código Napoleônico de 1810 não se afastou daquela orientação romana, admitindo a
impunidade para o crime de furto, desde que cometido entre cônjuges, ascendentes e descendentes. No Brasil, os dois Códigos Penais do século
XIX (1830 e 1890) previam a impunidade para os crimes de furto praticados entre parentes. O atual Código Penal brasileiro de 1940 adotou a
mesma orientação, seguindo a filosofia romana, priorizando a harmonia e a integridade dos laços familiares, estando, assim, em plena
consonância com a Constituição Federal, visto que as imunidades - absoluta ou relativa - são asseguradas de acordo com o nível de parentesco
entre autor e vítima. Desse modo, o legislador infraconstitucional elencou nos artigos 181 e 182 do Código Penal, respectivamente, as chamadas
imunidades absolutas - sendo aquelas que isentam de pena o sujeito ativo do delito – e as imunidades relativas – determinando que o ajuizamento
da ação penal dependerá da representação do ofendido. Assim, por entender que as relações familiares devem receber especial atenção do
Estado, estabeleceu que, havendo prática de crime patrimonial entre parentes próximos, estes crimes não devem ser punidos, ou, ao menos,
devem depender da vontade da vítima (representação). Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como a Lei
Maria da Penha, notadamente em seus artigos 5º, I a III c/c artigo 7º, IV, o legislador expressamente demonstrou seu objetivo de tutelar a mulher
no contexto familiar no que se refere ao patrimônio, determinando, então, que a violência patrimonial também se apresenta como espécie de
violência de gênero. Assim, após 2006, vislumbra-se grande controvérsia em sede doutrinária e jurisprudencial no que tange à possibilidade ou não
de serem aplicadas as imunidades previstas no Código Penal quando a vítima do crime patrimonial for mulher e o delito for praticado em um
contexto de violência doméstica e familiar. Fator que acirrou as discussões está relacionado com o fato de o Estatuto do Idoso ter alterado o
Código Penal, inserindo ao Art. 183 o inciso III, vedando expressamente a aplicação das imunidades quando a vítima for pessoa com idade igual ou
superior a 60 anos. No entanto, a Lei Maria da Penha não trouxe vedação similar. Um primeiro posicionamento que será delineado no presente
trabalho sustenta que as imunidades, seja pela pequena lesividade da conduta que representam, seja pela circunstância personalíssima entre os
envolvidos e o interesse estatal de proteção dos vínculos familiares como extrema importância para a pacificação social, se encontra em perfeita
consonância Constitucional. Por outro lado, é possível encontrar posicionamento em sentido diverso, tanto na doutrina como na jurisprudência,
no sentido de que a efetividade da Lei Maria da Penha pressupõe a inaplicabilidade das referidas imunidades, notadamente por se apresentar
como lei especial e posterior ao Código Penal, devendo prevalecer sobre este no que for contrário, acarretando revogação tácita dos referidos
dispositivos que poderiam ensejar na perpetuação de práticas de violência de gênero e na impunidade dos infratores, deixando de dar à lei
condições de ter seu efetivo propósito finalístico válido, que é a proteção da mulher em todos os sentidos.
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RESUMO
A proposta deste trabalho visa descrever e problematizar um aparente paradoxo identificado por ocasião da promulgação do novo Código de
Processo Civil (NCPC): o seu desafio de resolver o problema da celeridade processual e, ao mesmo tempo, a sua pretensão de promover qualidade
na entrega da prestação jurisdicional. Nessa linha, a proposta principal do novo CPC sempre foi, discursivamente, a de garantir celeridade
processual. No entanto, o estudo mais detalhado dos novos institutos processuais e a sua análise sistemática, indicam, outrossim, um especial
cuidado com a observância das garantias fundamentais do processo, notadamente, recortando a temática deste trabalho, no que se refere ao
contraditório, à ampla defesa e ao controle das decisões judiciais, através de técnicas de fundamentação, antes inexistentes. Assim, parece-nos
surgir certo paradoxo no NCPC: de um lado, celeridade como ideologia; de outro, contraditório participativo, ampla defesa e fundamentação
detalhada das decisões judiciais, como ferramentas de melhoria da prestação jurisdicional. Sendo assim, a proposta desta pesquisa foi recortada
em dois momentos. Em um primeiro momento, na descrição do novo Código Processualístico e na identificação de suas principais propostas e
ideologias. Em um segundo momento, na análise sistemática das novas ferramentas processuais, de modo a problematizar (se) e como o legislador
processual de 2015 cumpriu o seu desafio de compatibilizar duas propostas, aparentemente antagônicas, que visam, ao mesmo tempo, a entrega
de uma prestação jurisdicional que atenda à exigência da celeridade processual e a implementação de mecanismos voltados a atender às garantias
fundamentais de um processo justo, e, com isso, garantir a qualidade da tutela jurisdicional. A metodologia da pesquisa associou revisão
bibliográfica sobre o tema, análise legislativa do código e incursão empírica, realizada através de entrevistas com interlocutores que atuam no
campo jurídico. Os resultados parciais da pesquisa revelam certo dissenso e dificuldade de equilibrar essa balança: prestação jurisdicional célere e
de qualidade. Para além disso, as críticas e resistências que até então foram analisadas para este trabalho, indicam certos “boicotes” do campo
empírico em relação às garantias conferidas pelo NCPC quando estas supostamente ameaçam a celeridade processual. Conversamos com atores
do processo e analisamos discursos de profissionais do direito, manifestações institucionais de magistrados e decisões judiciais que sugerem
resistências à adoção das garantias empreendidas pelo NCPC, sempre que elas se chocam com medidas de celeridade processual. Por exemplo, a
fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 489 do NCPC, a implementação do consenso na administração dos conflitos e o exercício
do contraditório participativo foram identificados como obstáculos à uma prestação jurisdicional efetivamente célere. Nesse âmbito, o próprio
Poder Judiciário descarta a norma legal quando entende que a sua incidência compromete a celeridade do processo, de modo que, ainda que de
forma incipiente, podemos concluir que existem claras tensões entre as promessas e as possibilidades advindas com o Novo CPC, e, mais do que
isso, aparentemente, o maior prejudicado é, justamente, o jurisdicionado, que fica entre as promessas e as dúvidas do NCPC, sem saber se terá
acesso célere e de qualidade ao Judiciário.
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RESUMO
Este artigo pretende analisar as reivindicações identitárias dos movimentos negros no Brasil e o seu impacto sobre a Teoria do Direito
Constitucional. No ano de 2001, a ONU promoveu a III Conferência Mundial para a Eliminação do Racismo, da Xenofobia e de Todas as Formas
Correlatas de Intolerância, em Durban, na África do Sul. A atuação dos movimentos negros organizados em uma das maiores delegações do
evento, cerca de 300 pessoas, demonstrou que a postura tradicionalmente adotada pelo Brasil de que a convivência pacífica entre as raças e
culturas não significava a ausência de problemas sociais como o racismo, e discriminação racial, e não mais poderia ser sustentada em face das
inúmeras evidências realizadas que não sugeriam um racismo insidioso a apartar em todos os indicadores sociais a parcela branca da população,
da parcela indígena e negra, esta composta em termos estatísticos por pretos e pardos. Após esta Conferência da ONU, o país passou a adotar, ao
lado das tradicionais políticas universalistas de inclusão social e de combate à pobreza, um vasto programa político de Ações Afirmativas para as
mulheres, para a população negra e indígena, assinando vários documentos internacionais que direcionam e sinalizam a forma de inserção do
Brasil enquanto país multirracial e pluricultural, no cenário do jogo político mundial. A análise implementada neste artigo, parte de uma breve
reconstrução da Teoria do Reconhecimento formulada na filosofia clássica de Hegel e sua a atualização implementada por Charles Taylor e Axel
Honneth. O objetivo central deste artigo é determinar o alcance e os limites da Teoria do Reconhecimento conforme formulada por Hegel como
categoria suficientemente para, no contexto das modernas sociedades ocidentais analisar, as profundas desigualdades raciais no Brasil. Assim, com
base nos autores citados e, no Brasil, com base na Teoria de Jacques d’Adesky, pretende-se discutir os principais pontos envolvidos na teoria do
reconhecimento, as suas tematizações filosóficas e políticas para a construção de um critério a ser aplicado como elemento de interpretação
constitucional. Assim, na primeira parte será abordado a filosofia clássica hegeliana e a chamada “intuição original” da Teoria do Reconhecimento.
Na segunda parte será elaborada a atualização proposta hegeliana pelo filósofo canadense Charles Taylor e pelo filósofo do direito da Escola de
Frankfurt Axel Honneth. Na terceira parte pretende-se fazer uma reconstrução da Teoria das Relações Raciais elaborada por Jacques d’Adesky,
pensador belga radicado no Brasil a fim e concluir-se que a Teoria do Reconhecimento pode ser uma alternativa teorética consistente o suficiente
a fim de substituir o princípio da Dignidade Humana como elemento de hermenêutica constitucional, considerando-se, nisto tudo, realidade das
desigualdades raciais no Brasil.
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RESUMO
A Teoria das Janelas Quebradas (Broken Windows Theory) foi criada em 1982 pelos americanos James Q. Wilson e George Kelling e postulavam
uma relação entre a desordem e a criminalidade, num contexto em que o índice de violência aumentava consideravelmente nos EUA, cujo modelo
de política criminal para combater a criminalidade era visivelmente falha. Assim, passaram a estudar tal fenômeno em busca de teorias que
explicasse a relação entre desordem, criminalidade e decadência urbana, no afã de encontrar uma solução viável para tais problemas. Esta teoria
se baseou em um experimento realizado por Philip Zimbardo em 1969, psicólogo de Stanford e, consistia em deixar dois automóveis idênticos em
via pública, um no Bronx, zona pobre e conflituosa em Nova Iorque, e outro em Palo Alto, zona rica e tranquila da Califórnia. O carro deixado no
Bronx foi vandalizado em poucas horas e o automóvel em Palo Alto ficou intacto. Após uma semana os investigadores quebraram uma das janelas
do carro que ainda permanecia intacto e teve como consequência o mesmo processo ocorrido no Bronx, o carro foi destruído em poucas horas.
Desde modo, Wilson e Kelling ampliando a análise e resultados da experiência de Philip Zimbardo concluíram que o crime aumenta nas áreas onde
há descuido e desordem, ou seja, se a janela de um edifício qualquer é quebrada e ninguém faz o conserto, em algum tempo os demais vidros
também estarão quebrados e o prédio saqueado e, a partir de pequenos delitos a cidade inteira pode ser tomada pelo crime, pois quem vê a
janela quebrada ou pequenos delitos sendo cometidos sem reprimenda, infere que ninguém se importa com tal situação e que não há autoridade
no local para manter a ordem e segurança. Os autores desta teoria admitem também que pequenas faltas como infrações de trânsito, jogar lixo na
rua e, tantos outros pequenos ilícitos que parecem insignificantes, se não puníveis colaboraram para o crime. Em 1990 o professor da Universidade
de Northwestern, Wesley Skogan, publicou um estudo definido como “Desordem e Declínio: O crime e a Espiral de Decadência nas Comunidades
Americanas” e concluiu que a relação entre desordem e criminalidade era mais forte do que a relação entre criminalidade e outras características
encontradas em determinada sociedade, como pobreza e segregação social. Esta teoria ainda serviu de base para a política de Tolerância Zero
aplicada em Nova Iorque na década de 1990, onde a punição de pequenos delitos com penas severas mas focadas na prevenção gerou grande
redução nos índices de criminalidade e deu a Nova Iorque o predicado de uma das cidades mais seguras do Mundo, entretanto não se pode
ignorar que esses resultados dependem de circunstâncias socioeconômicas, políticas e culturais de cada país. O problema que rege esta pesquisa
consiste na tentativa de importação da referida Teoria para o Brasil, esbarrando nos princípios da intervenção mínima, que orienta e limita o poder
incriminador do Estado, estabelecendo a proteção de bens jurídicos mais relevantes e, no princípio da fragmentariedade que é corolário do
princípio da intervenção mínima e sustenta que só as ações ou omissões mais graves, endereçadas a bens mais relevantes, podem ser objeto de
criminalização. Assim, entende-se que no Brasil não é possível punir qualquer ilícito com sanções penais, assim como a redução da criminalidade
não deve está condicionada a uma política de tolerância zero que possa levar a um autoritarismo, mas antes implantar políticas sociais que
garantam direitos fundamentais em interface com a aplicação de sanções razoáveis, proporcionais e efetivas para reduzir a desordem e
juntamente com outros fatores que dão gênese ao crime, reduzir-se-ia também os índices da criminalidade no Brasil. Trata-se de uma pesquisa
aplicada, qualitativa, exploratória e bibliográfica, com método dialético e fenomenológico que permitem a contraposição de ideias e teorias que
abordam os temas trabalhados em uma visão ampla e transdisciplinar.
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RESUMO
O trabalho trata principalmente de questões relacionadas à eficácia da educação inclusiva da criança com deficiência intelectual na rede regular de
ensino, sob a óptica do direito à antidiscriminação. Traz como objetivo principal a proposta de verificar se nas escolas públicas da rede regular de
ensino o direito à educação inclusiva está sendo garantido para as crianças com deficiência intelectual e como objetivo secundário, observar quais
são as principais dificuldades enfrentadas pelo aluno, seus familiares, seus professores, observando como os profissionais do ramo jurídico podem
contribuir e se estão contribuindo para o efetivo cumprimento desse direito. A pesquisa parte do pressuposto de que a discriminação, intencional
ou não, ainda se constitui um dos maiores obstáculos à inclusão escolar da criança com deficiência intelectual. O Ordenamento Jurídico brasileiro
não estabelece uma igualdade incondicional, pois permite a desigualdade, desde que ela esteja em conformidade com a lei, ou seja, desde que a
legislação contenha fatores que justifiquem a existência dessa discriminação. Sendo assim, é possível notar que por via do princípio da igualdade o
que o Ordenamento Jurídico pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas.O principal método utilizado é o
hipotético-dedutivo, que vem sendo efetivado por meio de trabalho de campo pautado em entrevistas com agentes envolvidos na questão da
educação inclusiva, tanto no âmbito escolar quanto no âmbito jurídico. Foram privilegiadas entrevistas diretivas e semi-diretivas, observando-se
um roteiro previamente elaborado pela pesquisadora. A pesquisa de campo tem caráter essencialmente qualitativo, sendo seu conteúdo transcrito
na íntegra e analisado a partir de categorias de análise, segundo elementos adequados à problemática em estudo. Alguns trechos/fragmentos das
falas dos entrevistados foram recortados para que se realize uma análise de discurso. O universo da pesquisa empírica envolve a Delegacia de
Ensino de Ribeirão Preto, na Diretoria de Ensino da Região de Ribeirão Preto, a Secretaria da Educação de Ribeirão Preto, uma escola pública da
rede regular de ensino do município de Ribeirão Preto, o Conselho Tutelar de Ribeirão Preto e a Vara da Infância e Juventude deste município.
Constata-se, como resultado da pesquisa que a inclusão das crianças com deficiência intelectual em turmas do ensino regular só será possível se
for feita uma modificação efetiva nos métodos de ensino e avaliação das escolas, através de parcerias entre escolas regulares e escolas especiais. É
possível que as garantias jurídicas colaborem para traçar diretrizes para esta realidade, proporcionando a formação de uma mentalidade e valores
mais ajustados a uma postura efetivamente inclusiva. A pesquisa mostra que a educação inclusiva da criança com deficiência intelectual ainda é
um tema de difícil abordagem, fortemente presente na sociedade contemporânea. Embora seja um tema central e extremamente relevante nas
discussões que envolvem os sistemas educacionais mundiais especialmente desde a década de 1990, ainda se mostra, na prática, como um novo
desafio posto aos professores, às escolas e aos que idealizam e implementam políticas educacionais em geral, e mais especificamente, políticas de
inclusão social.
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RESUMO
Trata-se de pesquisa que objetiva uma reflexão crítica acerca do papel desempenhado, pelo Estado, na garantia do acesso à justiça enquanto
direito fundamental e essencial à sociedade. Parte-se, aqui, do entendimento de que a busca por acesso à justiça não se limita, unicamente, ao
acesso ao Poder Judiciário, mas se apresenta, também, diretamente ligado à Justiça Social e à Democracia. Portanto, quando se fala em acesso à
justiça, significa otimizar as múltiplas variáveis condicionadoras do desenvolvimento. Por isso, a ideia de desenvolvimento também não pode ser
minimizada à ótica tradicional do crescimento econômico, devendo ser assumida sob a perspectiva de um avanço significativo do quadro de
políticas sociais voltadas à edificação da cultura de melhoria das condições de vida da sociedade destinatária destas políticas. Desta forma, propõese analisar se as políticas públicas implementadas, pelo Estado, por meio de suas funções básicas - legislativa, executiva e judiciária - estão
cumprindo seu papel de forma a possibilitar o acesso à Justiça. Para tanto, analisa-se se há o acesso aos bens mínimos da vida, como saúde,
alimentação, educação, vestuário, moradia, esporte, lazer, segurança etc., bem como o alcance de serviços que passaram a ter sua essencialidade
diagnosticada pela própria vida social complexa, potencializada por conflitos voluntariamente irremediáveis. Utiliza-se da pesquisa qualitativa, na
qual se preocupou em explorar o conteúdo de autores que conceituam Acesso à Justiça e Desenvolvimento sob a ótica aqui exteriorizada,
passando pela Teoria da Justiça, com ênfase no plano das realizações dos Direitos e no estudo do monopólio jurisdicional. Além disso, a fim de
compreender as realidades distintas no que tange ao alcance de serviços essenciais e a consequente efetivação do direito constitucional de acesso
à justiça, entre eles o judicial, utiliza-se também de dados oficiais fornecidos por Tribunais de Justiça e por órgãos oficiais nacionais vinculados ao
próprio governo. Ademais, apóia-se na pesquisa “Justiça em Números”, divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual se pôde
constatar a não realização de políticas públicas essenciais previstas na carta constitucional, sem contar a grande disparidade entre as regiões
brasileiras, no que concerne à efetivação de políticas públicas proporcionadoras de desenvolvimento social, o que traz como consequência o
aumento constante das demandas judiciais. Isso faz com que o Poder Judiciário se torne a face do Estado na qual a sociedade deposita suas
esperanças na efetivação de direitos, haja vista a insuficiência na atuação Estado legislativo e em especial do Estado Executivo. Entretanto, este
acréscimo diário de demandas acaba por comprometer ainda mais a qualidade da prestação jurisdicional, frustrando, não raras as vezes, as
expectativas ali depositadas.
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RESUMO
A língua institui um padrão; dita uma ordem; impõe um sistema de regras e valores. Parametrizando a vida e os costumes a língua serviu como
instrumento para controle social e cultural do feminino e, considerando-se a complexidade das circunstâncias históricas e sociais, o Direito da
mulher esteve tolhido, ademais com apoio num discurso dogmático e religioso. O objetivo desta pesquisa é verificar de que forma o
discurso/língua moldou a vida das mulheres, impondo um controle, bem como analisar em que medida um desrespeito cometido contra a mulher
implica não apenas numa violência de gênero, mas também numa violação contra os direitos humanos da pessoa (no caso, da mulher). Este
estudo está vinculado a um grupo de pesquisa em que a forma de investigação interdisciplinar permitiu aproximar Literatura e Direito, por isso
para fundamentação das hipóteses e proposições levantadas, a análise será aplicada à personagem Luísa da obra O primo Basílio, de Eça de
Queiroz. Entendemos que esta representação literária reverbera a realidade experimentada pelo universo feminino, de modo que sua
atemporalidade denuncia práticas de controle e exclusão do feminino, ainda presentes na atualidade. Quanto a este procedimento de investigação
a pesquisa se caracteriza também como comparativa. O tema é de extrema relevância para o meio acadêmico, uma vez que relaciona: arte
literária e Direitos Humanos para tratar de uma realidade factual: a discriminação contra a mulher; ademais, contribui para os debates na área
acadêmica quando fundamenta a questão problema nas noções de Michael Foucault. Metodologicamente adota-se o procedimento da pesquisa
bibliográfica e assim a pesquisa se orienta pela análise critica das falas dos personagens da obra, sobretudo de Luísa, buscando identificar traços
daquilo que Michael Foucault denominou mecanismos de controle. Consubstanciado nessa noção teórica, a análise textual da obra literária se
torna consistente e consecutivamente responde à questão problema proposta, quando compreende que os mecanismos de poder na sociedade,
qualificam o poder disciplinar e padroniza a atitude das mulheres. A partir da proposição de Foucault de que vivemos a Era dos corpos
disciplinados, ainda pelo procedimento bibliográfico teórico a pesquisa examina como os discursos social, religioso e jurídico, principalmente,
tendem a disciplinar o feminino. Como resultado da pesquisa, entendemos que tanto o “pecado” quanto o “crime” cometidos por Luísa são
próprios de uma discursividade que a desejava assim, por isso Luísa - antes mesmo de vir a ser “julgada” pela sociedade da época, sofre “delírios” e
morre pelo seu autojulgamento. A mulher adúltera representada por Luísa morre por conter suas aflições, suas culpas, seus desejos e encena o
“corpo disciplinado”. No relatório de nossas conclusões (em fase de elaboração) entendemos a morte de Luísa como uma estética emblemática da
violação dos direitos humanos da mulher; entendemos também que esta representação ficcional do corpo feminino ilustra outros conflitos, por
exemplo: classe, idade e conjugal.
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RESUMO
Após um longo período de ditadura, a redemocratização trouxe como uma de suas marcas a promulgação de uma nova Constituição Federal.
Nesta Constituição Federal de 1988, direitos e garantias para o desenvolvimento da democracia foram apresentados, dentre eles o direito ao voto
e as eleições. Dispositivos do Código Eleitoral (1936) foram recepcionados nesta nova constituição, como os que regulam uma prática que tem
ocorrido nos últimos anos aqui no Brasil – as eleições suplementares. Esta pesquisa objetiva verificar os casos de eleições suplementares ocorridas
nos municípios brasileiros referentes às eleições de 2012, buscando suas causas, assim como a compreensão de aspectos a elas relacionados,
como candidatos e partidos políticos. Fundamenta-se a pesquisa em revisões bibliográficas, além do estudo dos casos de eleições suplementares
levantados no site do TSE, basicamente, uma pesquisa quantitativa. No referido site, constata-se que são 113 as ocorrência a serem analisadas de
eleições suplementares no período proposto. Verificou-se que em relação ao período estudado, em 5 (cinco) estados e no Distrito Federal não
tiveram eleições suplementares, ou seja, em 22,22% dos estados e Distrito Federal não tiveram eleições suplementares. Estando a pesquisa ainda
em fase de desenvolvimento, os resultados encontrados ainda são preliminares, no entanto, já podendo serem destacados os seguinte: Os
municípios onde ocorreram as eleições suplementares no período estudado, são municípios com menos de 200 mil eleitores, logo, municípios
onde não ocorre o “2º turno”, fato que merece uma análise. Constatou-se que a região sudeste foi a região onde ocorreram maior número de
eleições suplementares, em números absolutos, 38 (trinta e oito), seguida pela região sul com 28 (vinte e oito). A região norte foi a que teve
menor número de eleições suplementares, ao todo foram 7 (sete). Porém, em termos proporcionais em relação ao total de municípios da região, a
região centro oeste apresentou a maior proporção, 3,22%, seguida pela região sul com 2,35% dos municípios da região. A região nordeste foi a que
apresentou a menor proporção, 1,39% dos municípios. Conclui-se ainda que as eleições suplementares do período analisado tiveram mais
concorrentes, em número absoluto, do que as ordinárias – foram 306 candidatos nas suplementares e 281 nas ordinárias. Este fato pode ser
explicado pela participação de vereadores eleitos no pleito proporcional de 2012, nas eleições suplementares para o cargo de chefe do poder
executivo local. A legislação brasileira permite essa participação e não sendo eleito para chefe do poder executivo, o vereador eleito volta a
assumir sua cadeira na câmara municipal. Em relação a esta participação, em 74 eleições suplementares, 95 vereadores eleitos concorreram e 35
destes conseguiram se eleger prefeitos. Dos candidatos a prefeito nas eleições ordinárias que ficaram na 2ª colocação, 62 voltaram a concorrer e
31 conseguiram se eleger prefeitos. Dentre as causas que mais determinaram as eleições suplementares, encontrou-se o abuso de poder político,
abuso de poder econômico, captação ilícita de votos e indeferimento do registro da candidatura com base na “Lei da Ficha Limpa”, não
apresentados aqui em ordem de ocorrência, pois o levantamento e análise destes dados ainda se encontram em andamento. Poucas informações
ainda estão disponíveis sobre as eleições suplementares, por isso torna-se relevante a pesquisa.
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RESUMO
Sendo certo que a teoria da justiça de John Rawls é construída sobre os pilares da liberdade e equidade e oferece um modelo de Estado designado
à uma sociedade democrática e liberal, o presente trabalho busca relacionar a Lei Orgânica do município de Queimados, localizado na Baixada
Fluminense, com os princípios da justiça rawlsianos, analisando a possibilidade de cobertura jurídica direcionada às cidadãs locais e a construção
de uma carta normativa pautada na justiça como equidade. O problema central da pesquisa é verificar se a Lei Orgânica municipal de Queimados
consagra ou não os direitos da mulher e após isso, analisar se esse texto da carta normativa expressa seus objetivos tal qual os princípios da justiça
de Rawls. O objetivo é investigar se os princípios rawlsianos podem servir como referencia teórica para uma Lei Orgânica Municipal no tocante a
direitos da mulher. A metodologia utilizada no projeto foi a leitura comparada entre a Lei Orgânica do Município de Queimados e as obras Uma
Teoria da Justiça e Justiça como Equidade de John Rawls, sendo utilizado especificamente como referencial teórico os dois princípios da justiça do
autor. Segundo Rawls, partindo da premissa da realização de um contrato social, as partes na posição original devem escolher os princípios da
justiça de forma imparcial e cooperativa. O primeiro princípio definido é o da liberdade igual, enquanto o segundo fala do (a) princípio da diferença
e (b) princípio da igualdade equitativa de oportunidades. O conceito da liberdade igual é definido por Rawls como um conjunto de liberdades
básicas, fundamentais à plenitude do exercício da cidadania de um indivíduo. Já o segundo princípio irá discorrer sobre a justiça social e
econômica, zelando pela oportunidade de acesso equitativo a cargos públicos e posições sociais e pela distribuição de rendimentos e riquezas, os
chamados bens primários. A proposta sugerida pelo principio da diferença é que desigualdades sociais e econômicas entre os indivíduos serão
perfeitamente permitidas, desde que contribuam para o beneficio dos menos favorecidos. Através da leitura da Lei Orgânica de Queimados foi
possível verificar apenas um ponto normativo referente ao acolhimento dos direitos da mulher, que trata a respeito da implantação de políticas
adequadas para assistência a saúde das gestantes, assistência as mulheres vítimas de violência sexual e também aos casos de aborto previstos na
forma da lei. Sob a luz dos princípios da justiça e sendo certo que o presente trabalho ainda está em desenvolvimento, até o momento tem-se o
seguinte resultado: (i) a teoria de Rawls é parcialmente consagrada pela Lei Orgânica; (ii) observa-se a justiça como equidade idealizada pelo
teórico ao se reconhecer e respeitar as diferenças biológicas, assegurando tratamento justo a fatos naturais que determinem condições
particulares; (iii) o sistema normativo apresentado deixa a desejar por não tratar das demais garantias sociais e potenciais políticas públicas para
mulher além de questões de saúde; (iv) a mulher como minoria social deverá receber maior proteção e impulso na distribuição dos bens
primários, com a finalidade de garantir a ampliação do bem-estar dos menos favorecidos, zelando pela construção de um município fundamentado
na igualdade de direitos e atuação equitativa nos bens sociais. Conclui-se que por se tratar de grupo subordinado econômica e politicamente
devido a perdas ocasionadas pela discriminação e possuírem baixa representação política, faz-se necessária uma construção legislativa municipal
capaz de acolher, trazer benefícios e oportunidades as mulheres, vez que é o local onde vivem, trabalham e constituem família. Em conformidade
com os princípios da justiça, só haverá legitimação dos direitos e pretensões da maioria desde que simultaneamente resulte em melhorias e
vantagens às minorias.
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RESUMO
A pesquisa descreve de que forma o Novo CPC vem compatibilizando os ideais de um processo justo com a busca da celeridade. Nessa linha,
considerou-se que um dos temas privilegiados para abordagem da questão é o combate à jurisprudência defensiva. Em síntese, a jurisprudência
defensiva consiste em um conjunto de entendimentos destinados a obstaculizar o exame do mérito dos recursos, de forma a filtrar a
admissibilidade recursal através de decisões que priorizam o rigor da forma. Caracteriza-se pela rigidez excessiva quanto aos requisitos de
admissibilidade recursal, resultando em obstáculo à análise de mérito. Prioriza as formalidades no lugar do mérito do processo. O legislador do
Novo CPC, no entanto, adotando uma postura avessa a esta, pretendeu combater esses mecanismos de apego às formalidades, prevendo
dispositivos que buscam implementar uma nova cultura processual, mais voltada para as garantias das partes e aproveitamento dos atos
processuais. Nessa linha, consagra como norma fundamental o princípio da primazia do mérito, que, além de ter sido expressamente prescrito no
art. 6º, também se manifesta sob distintas formas em dispositivos esparsos do código. É o caso, por exemplo, dos artigos 932, p.u., e 938, §1º, que
combatem o uso da jurisprudência defensiva, determinando que, antes de inadmitir um recurso, o julgador deve permitir à parte sanar os seus
vícios de forma, obstaculizando, portanto, a inadmissibilidade de plano. Desse modo, a análise da legislação permite perceber que a ideologia do
CPC busca privilegiar o mérito do processo. No entanto, como cediço, nem sempre as práticas observam as diretrizes das normas, de forma que a
pesquisa buscou compreender justamente se (e como) o campo empírico vem se comportando, desde a vigência do Novo CPC, em relação ao
combate à jurisprudência defensiva, com a finalidade de analisar se os mecanismos oferecidos pelo legislador de 2015 estão, de fato, sendo
observados nas práticas judiciárias e no cotidiano forense. Desse modo, a pergunta que orientou este trabalho procurou compreender se o Novo
CPC, de fato, possui ferramentas eficazes no combate à jurisprudência defensiva e se os atores do processo vêm se apropriando dessas
ferramentas e os utilizando em favor de uma nova cultura processual. Para tanto, a pesquisa foi feita através de trabalho de campo, realizado
mediante entrevistas com magistrados e advogados. Os resultados são incipientes, mas permitem reflexões interessantes: (1) a legislação ainda é
muito recente e não permite perceber o grau de eficácia da legislação; (2) muitos magistrados foram contundentes em afirmar que a
jurisprudência defensiva é uma prática jurisdicional que já vinha perdendo fôlego, por ser muito prejudicial para a qualidade da jurisdição, e
demonstraram uma visão bastante otimista em relação aos novos dispositivos introduzidos pelo CPC; (3) por outro lado, os advogados
apresentaram uma visão mais pessimista acerca da concretização dessa nova ideologia processual, afirmando que os Tribunais encontrariam
outras formas de continuar privilegiando o “esvaziamento” das prateleiras, em vez de garantir às partes um processo justo; (4)
surpreendentemente, os dados empíricos também trouxeram uma novidade inesperada, pois sugerem que a maioria dos entrevistados entende
que o novo CPC não acrescentou muito no tocante ao combate à jurisprudência defensiva, porque o CPC de 1973 já trazia dispositivos que
autorizavam o uso mais garantista do processo, circunstância que chamou a atenção, por confrontar a hipótese inicial da pesquisa e por
demonstrar que, de fato, as práticas judiciárias são orientadas por certo decisionismo e voluntarismo, sem correspondência na legislação, uma vez
que, independentemente do que a lei prescreve, e independentemente do CPC ser o de 1973 ou o atual, aos magistrados é possível se afastar dos
impositivos da Lei, hierarquizando formalidades ou priorizando a análise do mérito, conforme sua ideologia de processo.
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RESUMO
O projeto de pesquisa procura fazer uma análise da problemática ambiental decorrente da ausência de saneamento básico na cidade de Macapá,
em especial da ausência desses serviços nas “Áreas de Ressacas”, em decorrência do forte impacto ocasionado pelo crescimento demográfico e a
ocupação desordenada da cidade Macapá com a criação do Estado do Amapá (1988) e da implantação da Área de Livre Comércio de Macapá e
Santana (1992). A cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, inicia seus principais problemas ambientais quando se implanta o Estado e criase a Zona de Livre Comércio de Macapá e Santana, servindo como pólo atrativo populacional de pessoas vindas de regiões vizinhas, como as
regiões ribeirinhas do interior do Pará e também da Região Nordeste, causando um aumento populacional sem que a administração do novel
Estado e da Capital conseguisse acompanhar com os serviços públicos tal crescimento. As pessoas vieram em busca de oportunidades de emprego
e melhores condições de vida, pois vinham de áreas com infra-estrutura inferior e onde não tinham oportunidades profissionais. De acordo com o
IBGE (2016), a população estimada do Estado do Amapá ultrapassa os 465.495 habitantes, e de acordo com o senso de 2010 (IBGE), foram
calculados que das 156.284 moradias do Estado do Amapá, 23.909 estavam em “Área de Ressaca”, e mais da metade estão na capital Macapá,
com 13.807 moradias nas áreas de ressaca, podendo o numero ser maior do que o estimado. “Ressaca” é um termo regional dado para bacias de
acumulação de água, dos mares, dos rios e da chuva, e que na maioria das vezes serves de habitat para diversas plantas e animais, além de ajudar
na amenização do clima que é por sua maioria extrema é quente. As moradias localizadas em áreas de ressaca contém um valor de mercado
menor que casas tradicionais, sendo assim seu preço um grande atrativo para pessoas de baixa renda que procuram moradia na capital Macapá,
mesmo que as construções sejam ilegais ainda há a comercialização de tais residências. Com o crescimento desenfreado dessas áreas, alguns
problemas ambientais são agravados, como a perda total da biodiversidade destas áreas, a poluição, o desmatamento em grandes áreas,
proliferação de doenças como hepatite, malaria e etc. Dentre os problemas ambientais, a realidade do saneamento básico em Macapá, é critica,
pois grande parte das casas não tem acesso a água tratada, dependendo do velho método de poços artesianos, e o sistema de esgoto pífio, onde
muitos utilizam o sistema de fossa. Nas áreas próximas as pontes (das áreas de ressacas), as águas utilizadas pelas casas são despejadas nas ruas,
contribuindo para a poluição das áreas de ressacas. A Educação ambiental apresenta-se como um passo importante para reciclagem do lixo, nesses
ambientes. Há necessidade do Poder Público municipal incentivar a criação de cooperativas de catadores de lixo para que esse material seja
coletado e transformado em matéria prima para reutilização. Com incentivo gera-se emprego e renda, além de ajudar o meio ambiente, assim
torna-se benéfico para todos. Para melhorar a qualidade de vida da população, destaca-se a necessidade de melhorar o saneamento básico,
criando sistema de esgoto acessível para os cidadãos e ainda a distribuição de água tratada no Município. O crescimento urbano influencia no
meio ambiente sendo assim o planejamento urbano e de suma importante na prevenção dos impactos ambientais, ajudando o meio ambiente a se
recuperar dos impactos da urbanização. Contudo, diante das informações obtidas durante a formulação dessa pesquisa observou-se que parte dos
problemas ambientais de Macapá, decorrem da falta de planejamento do Poder Público ao acompanhar o crescimento da população,
demonstrando ausência de políticas urbanas, sociais de conscientização e fiscalização.
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RESUMO
Trata-se de pesquisa em andamento, contemplada com bolsa de iniciação científica. A proposta é observar e descrever casos de violência escolar
ocorridos na cidade de Petrópolis e a forma como são atendidos pelo Conselho Tutelar, nessa cidade. Pretende-se responder à pergunta “como o
Conselho Tutelar atua nos casos de violência na escola?” A metodologia eleita é de natureza qualitativa, privilegiando o estudo de casos por meio
de observações e entrevistas nas escolas e nos Conselhos, tendo como recorte geográfico o município de Petrópolis. Em um primeiro momento,
em pesquisa exploratória, foi entrevistado um conselheiro tutelar que atua no Conselho há quatro anos, com o intuito de conhecer a história,
relevância e forma de atuação, na ótica desse interlocutor. Depois houve entrevistas com diretoras de escolas que relataram a dificuldade de lidar
com os conflitos e explicaram como funciona, em linhas gerais, o atendimento desses casos e a interação entre a escola e o Conselho que pode ser
descrita dessa forma: ocasião do conflito; informação; atuação do conselho (quando o situação ocorre com menores de 9 anos); atuação da ronda
escolar (quando ocorre entre maiores de 9 anos); encaminhamento do jovem/família a serviços de assistência e orientação. Um grande problema
apresentado diz respeito à ausência de denúncias quanto à violência escolar, principalmente quando esta acontece em escolas particulares.
Geralmente os casos permanecem ocultos, não chegando ao conhecimento de professores e diretores. Para citar um exemplo, casos de bullying
podem incluir violência física e psíquica mas não costumam ser informados pelas vítimas, o que pode contribuir para a perpetuação da violência.
Também foi observado que os casos de violência nem sempre chegam ao conhecimento do Conselho Tutelar. Há casos que transcendem os muros
da escola, e segundo o conselheiro, a violência domiciliar, aquela provocada pela própria família, embora seja comum, se torna muito mais difícil
de averiguação e intervenção do Conselho. Outro aspecto observado foi a ausência de informação do público em geral sobre as formas e espectro
de atuação do Conselho Tutelar, e suas possibilidades de interação com a escola para maior efetividade. No prosseguimento da pesquisa,
encontram-se programadas entrevistas com outros conselheiros tutelares, diretores, professores, agentes da ronda escolar e instituições públicas
e privadas. A pesquisa tem revelado que o problema da violência e a atenção aos jovens é tema que não pertence somente ao direito, exigindo a
integração de diferentes áreas do saber.
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RESUMO
O presente resumo é fruto de pesquisas, ainda em fase inicial, para a iniciação científica junto ao Núcleo de Estudos Sobre Direito, Cidadania,
Processo e Discurso- NDCPD que resultam reflexões acerca da cultura jurídica brasileira em especial da igualdade jurídica através de metodologia
de análise semiolinguística do discurso da matriz francesa, em especial a percepção dos ditos e não ditos nos discursos. Este trabalho tem o
objetivo realizar pesquisa jurídica pelo método da comparação entre o Parlamento brasileiro e o Parlamento português acerca da representação
feminina na política, as leis de cotas e seus efeitos. Cabe esclarecer que as culturas jurídicas desses dois países tiveram como fator influenciador a
desigualdade de gênero e hierarquizações não-isonômicas. O objeto da pesquisa no Brasil será a Lei Eleitoral (Lei nº 9.504/1997), enquanto, no
Parlamento português, analisar-se-á a Lei de Paridade (Lei Orgânica nº 03/2006). Destaque-se imediatamente que o trabalho busca promover uma
análise interpretativa, com viés crítico e reflexivo, sem a pretensão de apresentar conclusões definitivas. Busca-se o distanciamento de um embate
pessoal ou partidário, mas, ao contrário, fomentar o debate, levantando novas questões sobre o tema. Pretende-se também apresentar, por meio
de análises metodológicas, a participação da mulher na política antes e depois das cotas e a partir de dados sociológicos e estatísticos. Outrossim,
quais seriam os entraves e limitações encontrados para a implementação de políticas de igualdade nos mandatos representativos. Com relação à
adoção de cotas para as candidaturas femininas, objetiva-se aferir questões como: I) se estas contribuíram para um aumento do número de
candidaturas; II) se a maior quantidade de candidatas se converteu num aumento de mulheres eleitas. No contexto da pesquisa, se observa que
Portugal está acima da média em termos de representatividade feminina no Parlamento, ocupando o 32º lugar no ranking mundial, enquanto o
Brasil ocupa a 129ª posição. Este é um dos fenômenos que este estudo pretende investigar.
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RESUMO
O presente trabalho pretende refletir acerca da possibilidade ou não de configuração do crime de feminicídio quando a vítima da violência trata-se
de pessoa transexual, transgênero ou travesti, tendo em vista que o legislador penal foi omisso no que tange a tais circunstâncias. Em uma
primeira análise, a violência de gênero configura-se no ato violento em virtude do gênero, ou seja, é ocasionando por razão de alguém ser homem
ou mulher. Porém, o fato das mulheres serem as maiores vítimas da violência por consequência a expressão violência de gênero se tornou
sinônimo de violência contra a mulher. Dessa forma, em 2006, por meio da Lei Maria da Penha, foram criados mecanismos para proteger a mulher
da violência doméstica e familiar, baseando-se na ação ou omissão fundada no gênero, que cause sofrimento físico, psicológico, sexual, moral,
patrimonial e que seja violência realizada no âmbito familiar, doméstico ou que tenha uma relação próxima entre a vítima e o agressor. Diante de
alarmantes dados estatísticos sobre a violência de gênero, o legislador considerou necessário incluir mais uma qualificadora ao crime de homicídio,
ensejando o chamado feminicídio, que ocorre quando o delito é praticado contra a mulher por razões de sexo feminino, considerando a sua
ocorrência quando envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Percebe-se, então, a intenção
do legislador em tutelar de forma mais eficaz pessoas que se encontram em condição de vulnerabilidade em decorrência do gênero, necessitando
de maior proteção por parte do Estado. No entanto, as novas perspectivas sociais dão ensejo a questionamentos se pessoas que não nasceram
mulheres, mas que se veem e se comportam como tal, sendo o caso das transexuais, transgêneros e travestis também podem ser consideradas
sujeitos passivos do crime de feminicídio. A pesquisa busca, então, em um primeiro momento, analisar as distinções entre essas possíveis vítimas
para, posteriormente, tentar compreender como se daria um possível enquadramento das mesmas na tutela estatal por meio do feminicídio. Para
refletir acerca do referido tema, há que se levar em consideração três critérios apresentados pela doutrina para a definição de mulher: o critério
psicológico - apesar da vítima ter nascido homem, não aceita essa condição psicologicamente, se identificando, portanto, como mulher; o critério
biológico - a vítima é geneticamente mulher; o critério jurídico - basta ser a vítima reconhecida como mulher juridicamente, com o seu registro
civil alterado para o sexo feminino através de decisão judicial, bem como já possua características físicas do sexo feminino (cirurgia de mudança de
sexo), prática comumente levada a efeito por transexuais. Nesse contexto, a doutrina mais conservadora defende que o transexual não pode
figurar como vítima do feminicídio, uma vez que, apesar de passar por cirurgia de mudança de sexo, tendo seu órgão genital alterado em
conformidade com sua identidade de gênero psíquico, geneticamente não é mulher, levando-se em consideração apenas o critério biológico para
a configuração do feminicídio. Em sentido contrário, a corrente mais moderna entende ser perfeitamente possível que um transexual seja vítima
de feminicídio, desde que altere o sexo de forma permanente (cirurgia de mudança de sexo). Assim, o transexual deve ser tratado conforme sua
atual realidade morfológica, coadunando-se, inclusive, com o atual entendimento jurisprudencial no qual admite a alteração do registro civil.
Diversamente da corrente anterior, leva-se em consideração os critérios biológico e jurídico. Dessa forma, por meio de pesquisa bibliográfica e
jurisprudencial, pretende-se analisar de forma detalhada cada um dos argumentos sustentados para, ao final, identificar como vem sendo
encarados os crimes de homicídio praticados em face de vítimas que se enquadram no conceito de transexuais, transgêneros e travestis.
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RESUMO
Trata-se de pesquisa em andamento contemplada com bolsas de iniciação científica. Pretende-se compreender e descrever a forma de atuação do
Grupo de Sentença instituído pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJERJ), no tocante a processos originários da Comarca de Petrópolis. A
metodologia empregada na pesquisa é o estudo de casos submetidos ao grupo de sentença e a análise de peças recursais em que, nesses casos, os
interessados se insurgiram contra a atuação desse grupo em função da violação do princípio processual do Juiz Natural. Também tem sido
realizada uma revisão bibliográfica calcada, sobretudo, em obras doutrinárias. O Grupo de Sentença foi instituído pelo TJERJ em 2013, quando a
sua então presidente editou a Resolução nº 41. Ao fazê-lo, estabeleceu como meta que deveria julgar todos os processos de conhecimento que
ingressaram no Judiciário Estadual até 31 de dezembro de 2006. A justificativa apresentada foi de que a experiência já havia sido bem sucedida
anteriormente, quando um mutirão de juízes permitiu que o tribunal cumprisse a Meta 2, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Essa meta do CNJ
foi estabelecida em fevereiro de 2009 e determinava que, até o fim daquele ano, fossem julgadas todas as causas ajuizadas até o final de 2005.
Esse grupo tem por objetivo agilizar o desfecho dos processos e contribuir para que o Tribunal possa atingir boas metas de produtividade. Pode ser
considerado meritório o fato de que pretende contribuir, como afirma o próprio tribunal, para uma entrega mais célere da prestação jurisdicional.
Contudo, olhando por outro lado, não se pode deixar de perceber que esse instrumento coloca em xeque princípios muito caros ao direito
processual, quer na área cível, quer na área penal. Dentre eles o princípio do “juiz natural” e da “identidade física do juiz”. Esses princípios são
importantes porque vinculam a decisão final do processo (sentença) ao magistrado que, por força de lei anterior, tem competência para julgar
aquele determinado processo, que foi a ele distribuído assegurando a imparcialidade do julgamento. E assegurando também que o juiz que colheu
as provas, deixando-se influenciar por elas, será o mesmo que vai proferir a sentença. Como se vê, esses princípios são flexibilizados pela
instituição dos grupos de sentença, já que, nesse caso, o juiz prolator da decisão não detém nenhum contato anterior com os autos ou com as
partes litigantes. Assim, a problemática central da pesquisa gira em torno do antagonismo entre os princípios do juiz natural e da identidade física
do juiz e o funcionamento dos grupos de sentença. Antagonismo este que vem causando perplexidades e grande debate no meio jurídico,
envolvendo a administração do tribunal que adotou essa prática e determinados atores do campo, especialmente advogados cujos clientes
sentiram-se prejudicados por decisões proferidas e delas recorreram alegando, sobretudo, a violação dos aludidos princípios. Alegam, esses atores,
que os referidos grupos seriam verdadeiros Tribunais de exceção. Os grupos de sentença não encontram previsão legal, sendo este um dos
motivos pelos quais vem sendo criticado por muitos advogados e até alguns juízes. Mesmo na resolução 41, as normas atinentes ao
funcionamento dos grupos são bastante concisas e dão margem a dúvidas. Quais seriam os critérios de seleção dos casos? Como é composto o
grupo? Não obstante, a medida vem sendo respaldada inclusive por decisões dos Tribunais Superiores. Nesse caso, a busca pela celeridade
processual tem justificado a flexibilização de princípios processuais relevantes.
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RESUMO
O presente trabalho pretende refletir sobre a situação atual dos países europeus, pós-migração de refugiados e a guerra demográfica vivenciada
por estes, trazendo a contextualização histórica do oriente médio, bem como a situação política atual Europeia, e a perspectiva do Direito
Internacional Público à discussão, fazendo uma interface com os Direitos Humanos, as Relações Internacionais e a Cooperação Internacional. Com
a eleição de Trump nos Estados Unidos, e a extrema-direita cada vez tomando mais espaço na Europa, vemos o final da Pax Americana, inciandose uma nova era nas relações internacionais, marcada principalmente por dois atores que ameaçam o equilíbrio de forças e, consequentemente, a
paz, no Sistema Internacional: o Islã e a Coreia do Norte. Observo ser o Islã a ameaça mais importante de se analisar, uma vez que é o grupo que,
de fato, já engaja em conflitos contra as grandes potencias globais e, hoje, altera o balanceamento de forças na Europa. Realizando uma análise
partindo de um pressuposto Construtivista das relações internacionais, o artigo reflete sobre as origens do conflito na região do Oriente Médio, e
do surgimento dos grupos extremistas que compõe o bojo das forças militares no conflito atual, mister, o Estado Islâmico. Utilizando-se de
bibliografia e análise de dados de agências Europeias, o trabalho se utiliza principalmente das teorias estabelecidas por Arfi, Galtung e Geertz para
formular uma possível alternativa à guerra generalizada que ameaça a região. Utilizando a premissa de Samuel Alexander de que "pensamento
também é pesquisa", o presente tenta lidar com questões amplas e complexas, para extrair uma interpretação plenamente fundamentada nos
acontecimentos históricos e dados estatísticos apresentados, e empiricamente válida, para trazer à luz uma explicação de como a situação escalou
ao conflito, e como evitar que futuramente causemos novas situações similares, através do olhar crítico aos erros e acertos no Século XX quanto à
relação das potências europeias e o povo do Oriente Médio
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RESUMO
A pesquisa envolve uma proposta de divulgação e fortalecimento do aspecto mais humano de resolução dos conflitos, aproximando não só o
judiciário das partes, neste envolvimento construído através da constelação familiar, como o fim a que se propõe, maior efetividade nas soluções
extrajudiciais. A pratica que é uma novidade no judiciário, e além de todo o bem já mencionado acima, inclui a reaproximação de famílias, antes
desestruturadas a ponto de não se olharem mais. devido ao grande volume de conflitos, o judiciário teve que tratar as lides como números.
Números que deveriam ser baixados o mais rápido possível, pois estes cresciam. Ocorre que com este volume de conflitos sem fim e a falta de
mão de obra para solução, somados a necessidade de cumprir a função, o judiciário se tornou uma maquina fria e sem consideração pelo caso
concreto, pela dor concreta. Com a chegada do novo CPC, a inclusão obrigatória das audiências de Conciliação e Mediação, foram dados os
primeiros passos para o desafogamento do judiciário. Mas será que é só isso? Será que a conciliação e mediação surgiu para o melhor trabalho do
judiciário? Ou se busca a solução real do conflito? E as ACM, como podem melhorar sua finalidade, visto que as partes vão sofridas e enrijecidas
para as audiências ? Será que uma simples pergunta em início de AIJ, tipo " as partes aceitam acordo?" faz a justiça cumprir seu papel ? São esses
e outros questionamentos que me fazem propor este trabalh Já temos algumas experiencias como: Prática premiada – Em Goiás, o Projeto
Mediação Familiar, do 3º Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania da comarca de Goiânia, rendeu para o Tribunal de Justiça de Goiás
(TJGO) o primeiro lugar no V Prêmio Conciliar é Legal, promovido pelo CNJ. A novidade apresentada no projeto era exatamente a utilização da
técnica da constelação nas sessões de mediação. De acordo com o juiz Paulo César Alves das Neves, coordenador do Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do tribunal e idealizador do projeto, o índice de solução de conflitos com auxílio da técnica é de
aproximadamente 94% das demandas. Na Vara de Infância e Juventude de Brasília, no ano passado, houve oito atendimentos com adolescentes
em situação de acolhimento. Segundo Adhara Campos, os constelados que estavam afastados da família conseguiram uma sensível melhora na
relação entre eles. “A constelação ajudou a amenizar o conflito deles com as famílias adotivas e, em outras situações, ajudou na reaproximação
com os pais biológicos. Também foram percebidas mudanças positivas dos jovens no trato com as cuidadoras”, revelou a servidora. Um dos
primeiros a trazer a prática para o Judiciário, o juiz Sami Storch, da 2ª Vara de Família de Itabuna/BA, afirmou ter conseguido um índice de 100%
de acordos em conflitos familiares ao utilizar a técnica antes das audiências de conciliação. Na época, em 2012, a técnica foi aplicada aos cidadãos
do município de Castro Alves, a 191 quilômetros de Salvador. Das 90 audiências nas quais pelo menos uma das partes participou da vivência de
constelações, o índice de conciliação foi de 91%. Nos processos em que ambas as partes participaram da vivência de constelações, o resultado foi
100% positivo. Espero que esta pesquisa apresentada por mim, transforme algumas mentes engessadas pelo direito "patriarcal" antigo, que todos
aprendemos a conviver , para um direito atual de união, reaproximação, que todos sejam tocados pelo verdadeiro fim da justiça, que vai muito
além da busca da resolução dos conflitos de forma unilateral, egoísta, numeral, para sim, a verdadeira solução de forma consciente e humana.
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo um estudo sobre o meio ambiente artificial urbano: o caso do antigo Centro Educacional Aninga em
Macapá/AP. A problemática levantada é saber quais as impactos ambientais e sociais causados pelo abandono de uma estrutura predial pelo
Poder Público no meio ambiente artificial urbano, no caso, o denominada “Centro Educacional Aninga”. As hipóteses levantadas são a proliferação
de lixão a céu aberto, tornando o local insalubre e o aumento da criminalidade associada ao consumo de substância entorpecentes no meio
ambiente artificial. O local da pesquisa está situado no bairro Buritizal na cidade de Macapá, sendo utilizado por moradores de rua e usuários de
substâncias entorpecentes. Anteriormente o local era utilizado como Centro de Internação e ressocialização de adolescentes infratores, mas
através da observação in locu verificou-se que o local, inicialmente criado com o intuito reeducar adolescentes infratores, presta hoje um
desserviço a sociedade, servindo para a reunião de jovens no mundo das drogas e do crime. Observou-se que o local passou a ser ocupado por
pessoas que muitas vezes que não estão conscientes do seu papel social, o acúmulo de lixo, associado a sua queima, aumentou drasticamente com
o passar dos anos de abandono do local, o estado de conservação do local ficou cada vez mais deplorável e insalubre. E com isso, a própria
população do bairro é prejudicada, sendo um dos agentes a contribuir com a poluição. Destaque-se que nenhuma manutenção ou qualquer tipo
de intervenção do Poder Público fora observada no local, o que o caracteriza como um verdadeiro lixão a céu aberto. Além disso, importante
destacar que o local tem servido de moradia para quatro famílias. A situação estrutural do prédio só tem piorado, e a população, seja por ausência
de políticas publicas ou consciência e educação ambiental, não se dá conta do mal que está proporcionando ao meio ambiente artificial urbano,
com má utilização do local. Diante do que foi constatado nas ruas que ficam ao entorno do prédio, ocorre o maior dano ambiental, identificandose que a população é leiga em relação aos danos ambientais, muitas vezes por serem pessoas de baixa renda, com pouco estudo, e com poucas
oportunidades na vida, o Estado tem uma grande parcela de culpa (responsabilidade subjetiva) em relação ao que ocorre no local. Dentre os vários
fatores destacam-se a falta de informação da população em relação aos danos ambientais e os riscos reflexos para a própria população em face da
ausência de uma destinação adequada para o prédio público. Com uma reeducação ambiental aos moradores, o lixo e as queimadas diminuiriam,
com aumento significativo do grau de conscientização dos danos que estão cometendo ao meio ambiente. Essa reeducação ambiental seria feita
através de campanhas educativas, campanhas estas realizadas pelo poder público, mas o que se observa é uma inércia em relação aos problemas
ambientais daquela localidade. O avanço da tecnologia, com a internet, as mídias e as redes sociais, poderiam servir de suporte para qualquer
pessoa difundir os problemas ambientais, a exemplo do presente caso no meio ambiente artificial urbano, na busca por soluções para esses
problemas ambientais, que além de gerar danos ambientais, geram ainda danos à saúde, com focos de dengue, queimadas, e até mesmo a própria
segurança dos moradores. Outra opção seria a desapropriação por parte da União, baseada no interesse social e na utilidade pública, ressalta-se
que a desapropriação deveria ser feita pela União pelo o fato do imóvel ser de titularidade do Estado. A situação chegou em um estado alarmante
que a população só pede que seja tomada alguma providência em relação a destinação do prédio.
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RESUMO
O meio ambiente físico/natural compõe-se pela atmosfera, pelos elementos da biosfera, pela água, pelo solo, pelo subsolo, pela fauna e pela flora.
Do ponto de vista ecológico esses componentes são responsáveis pelo equilíbrio do meio ambiente, pois quando as propriedades e funções
naturais desse meio são conservadas permitem a existência, evolução e desenvolvimento dos seres vivos. Por essa razão, a Constituição Federal de
1988 tutelou o meio ambiente natural em seu artigo 225. No entanto, embora haja a referida tutela constitucional essa espécie de meio ambiente
ainda sofre constantes danos como a mortandade de peixes causada por hidrelétricas. Este artigo propõe o debate sobre como o fenômeno da
mortandade de peixes no Rio Araguari, município de Ferreira Gomes/Amapá/Brasil, causado pela Empresa Ferreira Gomes Energia S/A, impacta o
meio ambiente físico/natural e quais as providências capazes de amenizar esses impactos. Para isso utilizou-se como metodologia de estudo as
pesquisas de campo, bibliográfica e documental. O locus da pesquisa contemplou o aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes Energia S/A,
localizada no Km 346 a 348 da Rodovia BR-156, bacia hidrográfica do Rio Araguari, à margem esquerda do município de Ferreira Gomes, no Estado
do Amapá. O artigo baseou-se, ainda, nos princípios ambientais da Prevenção e do Poluidor Pagador como instrumentos de tutela jurídica hábeis à
mitigação de danos ambientais. Nos resultados constatou-se que a causa da mortalidade de peixes, ocorrida no ano de 2014, no Rio Araguari,
esteve diretamente ligada à operação do empreendimento Ferreira Gomes Energia, haja vista suas atividades envolvendo turbinas e vertedouros
causaram essas externalidades. Registrou-se, ainda, que em decorrência do evento danoso, aproximadamente, dez mil peixes, de variadas
espécies, foram mortos. Notadamente, o Empreendimento Ferreira Gomes Energia S/A provocou impactos negativos sobre a fauna aquática de
peixes do Rio Araguari, bem como à população local, sobre tudo pescadores e ribeirinhos. Providências administrativas, como aplicação de multa
ambiental à Empresa, e legais como o ajuizamento de Ação Civil Pública visando à reparação do dano, foram adotadas ao caso concreto. Ocorre
que as referidas providências se mostraram ineficazes, visto que qualquer das sanções foi cumprida pela empresa poluidora. A investigação
comprovou a omissão do Estado diante da tutela ambiental devida e confirmou que em matéria ambiental a prevenção de danos ambientais, por
meio de fiscalização contínua do Poder Público a empreendimentos que causem impactos ambientais, é medida imperiosa.
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RESUMO
A presente pesquisa tem por objetivo expor as consequências do descaso do poder público em relação a uma estrutura abandonada, denominada
“Antigo Aninga”, que teve utilidade para a sociedade Macapaense como centro de internação e recuperação para menores infratores, através de
medidas socioeducativas e com o intuito reeducar menores infratores. O local objeto de estudo está situado no bairro Buritizal, na Avenida
Claudomiro de Moraes, no município de Macapá/Amapá/Brasil. O fato social que despertou atenção para a realização deste estudo foi que o
prédio vem sendo utilizado por moradores de rua, dependentes químicos ou por menores em situação de risco social. A presença constante desses
agentes externos vem deteriorando aquele ambiente e tornando-se um local de risco para a comunidade adjacente. O local de estudo é um bem
público abandonado sofrendo com o acúmulo de lixo e o estado de conservação do local foi ficando cada vez mais deplorável. E com isso, a
própria população do bairro, que é a mais prejudicada, e também contribui na poluição daquele ambiente, depositando resíduo doméstico no
entorno da edificação. A metodologia utilizada para a realização do estudo foi à pesquisa de campo, com observação e registros no local objeto de
estudo. Assim como, a pesquisa bibliografia na doutrina, legislação e em artigos publicados na rede mundial de computadores, que contribuíram
para a fundamentação teórica do estudo. Observou-se que após o abandono da edificação, qualquer manutenção foi realizada pelo Poder Público,
o que contribuiu para local virar um verdadeiro lixão a céu aberto. Durante a pesquisa de campo foi observado que nas ruas, que ficam ao redor do
prédio, onde ocorre o maior dano ambiental, durante registro fotográfico e diálogo informal com a comunidade, foi possível constatar que a
população tem consciência do que está fazendo, mas ainda é leiga em relação aos danos ambientais, por serem pessoas de baixa renda, com baixa
escolaridade e com pouca noção dos ricos a saúde proveniente da insalubridade daquele ambiente. O que vem a dificultar na participação social
do problema, pois desconhece os meios para buscar a solução para o entrave. Como ficou constatado, a falta de informação e de conhecimento da
população em relação aos danos e riscos ambientais, uma das alternativas, para sanar ou até mesmo diminuir os danos ao meio ambiente, seria
uma iniciativa em sensibilização por meio da educação ambiental, enquanto o poder público não dá uma destinação para o local. Com a educação
ambiental dos moradores, o lixo e as queimadas diminuiriam, com a conscientização dos danos que estão sendo causados ao meio ambiente. Essa
educação ambiental seria feita através de campanhas educativas, campanhas estas realizadas pelo poder público, mas o poder público é inerte em
relação aos problemas ambientais daquela localidade, como já constatado. Logo o primeiro passo seria chamar a atenção do poder público, para
que ele com os recursos e estrutura adequada tomassem as devidas providências, com base em estudos e pesquisas realizadas. Nesse sentido o
meio mais viável, seria com provocação da associação de moradores do bairro, que tem a estrutura e os meios, de se manifestar e provocar as
autoridades competentes. E com o auxilio do avanço tecnológico da internet com as mídias e as redes sociais, são importantes ferramentas de
comunicação, para qualquer pessoa ou comunidade, na luta por direitos, o que não deixaria de ser uma opção, para amenizar esses problemas
ambientais. Problemas esses que além de gerarem danos ambientais geram danos à saúde, com focos de dengue, queimadas, e até mesmo a
própria segurança dos moradores, sendo uma local grande, se tornou um risco social e ambiental aos moradores.
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RESUMO
O presente projeto de pesquisa busca investigar o instituto do Recall para destituição de mandato eletivo e a sua relação com a democracia
participativa, em que se busca responder ao seguinte questionamento: A implementação no Brasil do instituto do “Recall” para destituição de
mandatos eletivos seria um mecanismo de controle social compatível com a democracia participativa brasileira? Para tanto está sendo realizada
uma pesquisa de cunho exploratório com procedimento documental e bibliográfico. Este estudo objetiva assim, investigar o instituto do Recall,
também denominado de referendo revocatório, sua evolução história, e implementação em diversos países, buscando relacioná-lo com a
democracia sob a ótica de Habermas e Boaventura de Sousa Santos. Ao final buscará compreender o papel desse instituto para a democracia e a
ampliação da participação da sociedade, como uma inferência a efetividade do Direito Fundamental de 4ª Dimensão. O Instituto do Recall tem
aplicação em vários países do mundo, como a Suíça, Estados Unidos, na antiga URSS, na Venezuela, entre outros, sendo que cada Poder
Constituinte adota uma nomenclatura diferente para o Instituto, no entanto não há previsão de sua aplicação aqui no Brasil. O Recall é uma forma
de revogação de qualquer mandato político, executado pelos próprios eleitores, quando verificado que esse representante é alguém que não
desenvolve suas atribuições do cargo, é incompetente ou até mesmo desprovido de probidade. Além disso, na federação norte-americana é usado
também para remoção de diretores de escolas e universidades públicas. Nos EUA, existem 2 (dois) tipos de recall sendo eles: o eleitoral e o judicial.
O primeiro para revogação de um legislador mediante decisão popular e cabível também para juízes, enquanto o segundo para revogações
monocráticas ou de um tribunal regional que tenha negado aplicação de lei por ser esta considerada inconstitucional. O recall foi instituído no
início do século XX e desde o início o tema do recall judicial X recall judiciário foi bastante controvertido, pois em razão do princípio da
independência do judiciário. Quer dizer, uma decisão que venha a ferir direitos e garantias e estar em conflito com a Constituição é tida como
ilegítima, e se essa decisão for rediscutida pode e gerará insegurança jurídica. Hipóteses observadas em constituições para uso do mecanismo do
recall: ausência de saúde física ou mental; incompetência administrativa; corrupção; negligência na execução de obrigações; mau
comportamento; má-fé nas obrigações; erro; desvio doloso de recursos públicos; condenação por crime doloso; perjúrio. Na história norteamericana um caso para se elucidar deve ser o exemplo do ocorrida quando Arnold Schwarzenegger veio ocupar a vaga de Grag Davis. Em outros
países foram verificados diversos instrumentos também parecidos com o recall.O atual momento político em que o Brasil se encontra, em que
muito dos parlamentares são alvo de investigação pela operação lava jato, urge cada vez mais responder se o eleitor não poderia se arrepender do
voto atribuído a determinado candidato que ao final saiu vitorioso das eleições. Há que se falar que há proposta de emenda constitucional nº
0073/2005 de autoria do senador Eduardo Suplicy visando uma possibilidade de revogação de mandados do presidente da república, deputados e
senadores. Trata-se da abberufungsrecht que é uma forma coletiva de revogação, porém o autor Paulo Bonavides esclarece que na realidade não
se trata de um recall e sim de cassar o mandato de toda uma assembleia e não apenas de um indivíduo. O ponto que ainda necessita de maior
aprofundamento da pesquisa é saber como seria a melhor forma de positivar esse instituto no ordenamento jurídico brasileiro, para que o Recall
seja utilizado adequadamente e não virar instrumento de jogo político, que poderá aí sim, trazer uma instabilidade para a “jovem” democracia
brasileira.
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RESUMO
Este artigo cientifico foi realizado a partir de uma pesquisa empírica de caráter etnográfico e tem por objetivo descrever e analisar a conciliação
realizada no Juizado Especial Cível da cidade do Rio de Janeiro. Procura investigar, por meio de uma observação participante, as práticas e os
rituais utilizados na conciliação do juizado especial cível carioca, que possam revelar quais os obstáculos existentes para sua efetivação. Procura,
ainda, analisar quais os valores, as estratégias e os códigos de conduta utilizados nas práticas de conciliação nesse Juizado afim de alcançar, de
forma mais democrática e menos tradicional, a administração dos conflitos apresentados naquele microssistema. De acordo com os manuais de
direito processual civil existem três formas de administração de conflitos, são elas a autotetela, a autocomposição e a heterocomposição. A
autotutela seria uma forma de resolver o conflito, sem a interferência de um terceiro imparcial, por meio da força, a autocomposição é
administração de conflito sem a intervenção de um terceiro imparcial, por meio de concessões unilateral ou reciproca, já a heterocomposição é a
administração de conflito com a interferência de um terceiro imparcial. Dentre as formas de de heterocomposição duas se destacam em sede de
Juizados Especiais Cíveis, que são a jurisdição e a conciliação . De acordo com os manuais a conciliação tem por objetivo fazer com que as partes
possam discutir o conflito gerador da ação judicial e tentar, com a ajuda de um terceiro imparcial, chegar a um acordo que resolva o conflito
estabelecido entre os seus atores, de forma que as próprias partes possam decidir o que é melhor para elas e não delegar essa função a um juiz,
por meio de uma sentença de mérito. O Conselho Nacional de Justiça é o maior incentivador da conciliação no âmbito do judiciário tendo
expedido a Resolução n. 125/2010 do CNJ, que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no
âmbito do Poder Judiciário, e que cabe aos órgãos judiciários, além da solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros mecanismos de
soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação. O presente artigo procura demonstrar
preliminarmente a forma como o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro utiliza a metodologia denominada mutirão para administrar o
conflito entre as partes, na qual os resultados são divulgados pelo próprio Tribunal para mídia e para o Conselho Nacional de Justiça com o
objetivo demonstrar a eficiência do Tribunal na efetivação da conciliação, com índices elevadíssimos de acordos nos Juizados Especiais Cíveis . Ao
final a pesquisa, já iniciada, tem revelado que os obstáculos para efetivação da conciliação no Juizado Especial Cível carioca passam por vários
caminhos que são explicitados todos os dias nos gabinetes dos juízes, nas salas de audiências, nos cartórios e nas conversas informais que
acontecem nos corredores dos fóruns e que são tratados com naturalidade por todos os atores do campo, qual seja, a tradição processual
brasileira não concede ao jurisdicionado, nos Juizados Especiais, a garantia do devido processo legal como um direito individual, como uma
garantia cidadã e não tornam os processos mais democráticos.
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RESUMO
Este é um dos resultados do Projeto de Pesquisa "Direito e Artes", dentre elas, o cinema. Foi produzido o documentário intitulado "JUìZO" em
2007, que acompanha a trajetória de jovens com menos de 18 anos diante da Lei. As audiências ocorrem na II Vara da Justiça do Rio de Janeiro. Os
discursos, as causas que estão nas famílias e a única consequência: o cumprimento de medida socioeducativa, para cumprir a lei. O Estatuto da
Criança e do Adolescente merece reformas para atender aos novos anseios sociais e novas demandas judiciais. Objetivou-se discutir sobre o papel
da sociedade na discussão da reforma da lei e da execução de políticas públicas, não somente para reprimir os atos infracionais, mas,
precipuamente, de criar condições de natureza preventiva, com recorte sociológico, no sentido de repensar questões como a família, seu papel, a
comunidade, seu papel, as oportunidades de trabalho, para que a pessoa nasça e se desenvolva num ambiente saudável e não insalubre ou
perigoso. Para viabilizar a discussão, a metodologia utilizada foi a abordagem qualitativa, Minayo(2012), de método indutivo, Crewell (2014), e de
técnica na modalidade grupo focal, com discursos e análises desses, sobre as variáveis "Dignidade da Pessoa Humana", "qualidade de Vida",
"valores éticos" e "o papel do Poder Judiciário". Rolf Madaleno (2016) embasa as relações familiares juntamente com Pablo Stolze(2017); a
socióloga Portuguesa Isabel Dias(2014) contribui com o diálogo sobre as violências na Família; e o grupo tece uma crítica à fragilidade do Poder
Judiciário ao tratar com questões multidisciplinares, complexas e preconceituosa, retratado no documentário "JUÍZO". As mensagem subliminares
do consumo, do poder Foucaltiano (2007), da opressão estatal e de uma falsa democracia inclusiva, traz à tona uma discussão politizada sobre a
omissão do Estado para as causas visíveis, urgentes e realmente importantes. Impactante na economia de uma país onde se tem uma taxa de
natalidade de 1,6% segundo o IBGE, e um grande número de homicídio entre os 18 a 24 anos. Esta discussão suscita abrangência e maturidade de
questões centrais e acessórias, todas emergentes.
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RESUMO
O presente artigo visa analisar a função do Supremo Tribunal Federal na efetiva da chamada Justiça de Transição, paradigma de mecanismos e
práticas que visam propiciar o fortalecimento da democracia, especialmente em países que passaram por períodos de conflitos violentos. No caso
brasileiro, a Ditadura militar foi o momento em que o Estado atuou de forma incisiva, principalmente através das Forças Armadas, na repressão da
oposição política. A marca dos governos militares é de uma ampla gama de violação de direitos humanos, em especial, a tortura de presos
políticos, e também o desaparecimento forçado, sequestro, homicídio, e como já demonstrado pela Comissão da Verdade, genocídio. A violência
institucional foi a marca do regime, ocasionando a discussão acerca dos crimes do Estado, especialmente após a confecção, como forma de
transição democrática da Lei da Anistia, nº 6.683 de 1979, que perdoou, de maneira irrestrita, agentes políticos e particulares que praticaram
crimes políticos ou conexos, ocasionando a ausência de qualquer investigação ou responsabilização dos crimes do Estado praticados nesse
período. O tema ficou quase que esquecido durante trinta anos, até que em 2008, a Ordem dos Advogados do Brasil ingressou com a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153, com o objetivo de interpretar a lei 6.683/79, no sentido de obrigar o estado brasileiro a
proceder à investigação e responsabilização dos agentes públicos que praticaram crimes como tortura, sequestro, carcere privado e outros. Na
ocasião, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação, alegando que estava-se diante de uma lei-medida, e que a Corte não poderia
alterar o texto da lei, justamente por seu intuito pacificador, que gerou a possibilidade do processo democrático constituinte de 1988. Ocorre que,
logo após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADPF nº 153, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, vinculada à Organização dos
Estados Americanos, proferiu julgamento no caso Gomes Lund X Brasil, que tratava de desaparecimento e assassinato dos integrantes da chamada
"Guerrilha do Araguaia", no sentido de que o Estado brasileiro tem o dever de investigar e responsabilizar os agentes públicos que praticaram
crimes de tortura, prática de desaparecimento forçado, entre outros no período militar. A decisão da Corte vai de encontro ao julgamento da
ADPF nº 153. A presente pesquisa busca analisar o grau de vinculação do Supremo Tribunal Federal à jurisprudência da Corte Interamericana,
principalmente em razão d adesão à Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), o que o obriga a se submeter
as decisões da Corte. Nesse intuito, será analisado a posição do Supremo Tribunal Federal quanto à incorporação dos Tratados Internacionais de
Direitos Humanos ao ordenamento brasileiro, em especial quanto à tese de supralegalidade. O artigo também estudará o conflito entre Tratados
de Direitos Humanos com status supralegal e a competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. A metodologia utilizada
foi a pesquisa documental, com análise bibliográfica, artigos em periódicos e livros específicos, além da análise de caso, a partir das decisões
judiciais publicadas, da ADPF nª 153 e do julgamento pela Corte Interamericana de Direitos Humanos do caso Gomes Lund X Brasil, de forma a
compreender qual a vinculação do Supremo Tribunal Federal em dar efetividade, no plano interno, à decisão que advém do plano internacional.
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RESUMO
Resta pouco menos de ano e meio para o aniversário de trinta anos da promulgação da Constituição da República de 1988, cuja existência
pretende erigir tradição democrática e plural em um país acostumado a regimes de governo alinhados às tendências totalitárias, que contaminam
o aparelho estatal, as instituições e a própria sociedade. Em revista histórica, a República Velha nasceu marcada pela condição de colônia
portuguesa, que passou a Reino Unido e depois a Império. Foi marcada por estado de sítio, em praticamente toda sua existência, sendo sustentada
à base de golpes, contragolpes, quarteladas e decretos, repetindo histórias de governo contingencial, ao sabor de crises estamentais; manteve o
alheamento popular do jogo político, econômico e social através da exclusão e imposição aos cidadãos a um estado de não-direito. O Governo
Provisório estabelecido na Revolução de 1930 repetiu a índole ditatorial e deu lugar a três anos de Governo Constitucional, de pretensa índole
democrática, mas, em 10 de novembro de 1937, mergulhou no Estado Novo de Vargas, a mais cruel ditadura existente no Brasil, finda em 1945. A
nova tentativa democrática perdeu sustentabilidade a partir do suicídio de Vargas e culminou no retorno às origens militares e totalitárias,
podendo-se dizer que 1964 é prolongamento do Estado Novo de Vargas; o resgate democrático se cristaliza com a Constituição de 1988, que
pretende ser cidadã e inclusiva. As transições de ordem no Brasil ocorreram sem reflexão e racionalização: basta pensar que a República foi
proclamada sem que houvesse um foco de resistência; que a reconstrução de memória no jogo ditadura versus democracia se torna esvaziada e
empobrecida na eterna e desatualizada dicotomia direita versus esquerda, permeadas por questões político-partidárias transformando memória
em disputas acusatórias no âmbito universitário. A construção do porvir democrático permanece desalinhada aos princípios da Justiça de
Transição, que é o conjunto de práxis e métodos que visam a racionalização da transição de um regime ou ordem de governo para outro. No
âmbito latino-americano a Justiça de Transição tem servido como resgate, restauração e perdão coletivo aos abusos autoritários e apresenta
progressos em seu escopo. No Brasil, a politização do debate e a centralização da reconstrução dos casos emblemáticos impedem a construção de
memória coletiva e dificulta o princípio de não repetição e inclusão democrática, visados pelo referido ramo do direito. Os crescentes pedidos de
intervenção militar ante a situação política brasileira atual, que, de certa forma, repete os eventos pré-1964, demonstram que a falta de memória
impede que o cidadão perceba os riscos do caminho sem volta que o totalitarismo significa. Reconstruir e jogar luzes nos arquivos judiciais
relativos aos dois grandes períodos ditatoriais do Brasil Republicano, enfocado nas pessoas comuns, sem conotações políticas e partidárias, deverá
contribuir expressivamente para ultrapassar o erro de trajetória da Justiça de Transição no Brasil, que é o alheamento da sociedade no processo,
como se constatou na pesquisa desenvolvida até o momento, permitindo a construção do porvir democrático. A elaboração de material didático
como fontes auxiliares para os cursos de Direito e mesmo para o ensino médio como se pretende no projeto de pesquisa seriam as principais
ferramentas para que a memória se irradie além dos muros universitários, formando cidadãos mais conscientes e aptos à construção de um
modelo de democracia inclusivo, duradouro e sustentável.
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RESUMO
Pretende-se nesta pesquisa investigar o problema que consiste da invasão ativista pelo Supremo Tribunal Federal da competência do Poder
Legislativo. Para o alcance deste desiderato, opta-se pela metodologia da pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, de cuja compilação se elabora o
presente estudo. A hipótese estabelecida que explica a conduta voltada ao ativismo praticado pelo Supremo Tribunal Federal se finca na omissão
intencional do Poder Legislativo e na abertura semântica das normas elaboradas por este mesmo Poder que para não gerar desgaste de sua
imagem junto à sociedade, delega tacitamente sua competência legislativa ao Poder Judiciário para a solução de questões complexas que dividem
a cidadania, em regra voltadas a temas que contornam questões morais, tal como, e.g., homossexualidade e aborto, bem como grandes questões
políticas. Segundo os princípios que informam a jurisdição, uma vez provocado, o Poder Judiciário presta a jurisdição. Ademais, há que ser
considerada a dinâmica da sociedade contemporânea da qual surgem demandas e litígios cuja intensidade e velocidade exigem uma solução
incompatível com o rito lento do processo legislativo. Por conta também deste fator, nos Estados Democráticos de Direito, a Jurisdição
Constitucional vem ocupando mais espaço na vida dos cidadãos. Interpreta-se e aplica-se a Constituição em todos os órgãos do Judiciário,
principalmente pelo Supremo Tribunal Federal uma vez que este exerce a função de guardião da norma ápice do sistema jurídico. O objeto da
pesquisa se consubstancia em analisar os modos pelos quais se exerce o controle da constitucionalidade, os estudos se inclinam na determinação
de dois perfis cujo desenhos apresentam o contorno: uma forma negativa e outro positiva. No perfil pelo qual o controle de constitucionalidade
visa impedir que normas constitucionais sejam lesionados tem-se a forma negativa. Nesta há uma menor repercussão na sociedade e nos meios
políticos frente a ação judicial, uma vez que há uma percepção de que o poder judiciário está apenas impedindo que alguma norma “eivada de
vício” continue em vigor. Entretanto, por vezes, o Poder Legislativo elabora normas cujo texto se caracteriza por sua grande abertura semântica,
tal generalidade delega também tacitamente competência legislativa ao judiciário para a interpretar, ampliando-se a norma para situações não
previstas textualmente, mas antevistas e condizentes com o entendimento social da atualidade, caracterizando-se a jurisdição na sua forma
positiva de controle da constitucionalidade. Identifica-se que o controle judicial de constitucionalidade excessivamente positivo traz uma anomalia
ao modelo clássico da separação tripartite dos poderes, na medida em que o Poder Judiciário que por definição aplica o Direito se transforma em
um produtor do Direito, ou seja, em um legislador positivo. A intensificação desse fenômeno jurisdicional ativista nasce após a promulgação da
Constituição de 1988 e se potencializa com a Emenda Constitucional n. 45 de 2004 que autoriza edição de súmulas vinculantes pela Suprema
Corte. Devido principalmente à jurisdição positiva, ou seja, pelo papel de legislador assumido pelo Supremo Tribunal Federal, o Poder Legislativo
decide agir para limitar a atuação do Poder judiciário através da tentativa de aprovação de emenda à constituição cujo objetivo tem por escopo
recuperar para si a prerrogativa de produtor do Direito ou de controlador do guardião da Constituição. A pesquisa iniciada no corrente ano de
2017 se encontra em desenvolvimento. Entretanto, os resultados alcançados mesmo que provisórios permitem confirmar a hipótese acima
apresentada, a qual autoriza a conclusão no sentido de que a causa do ativismo judicial no Brasil estar depositada na própria prática legislativa.
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RESUMO
Como é cediço, a linguagem é o instrumento através do qual o homem se utiliza para a comunicação, sendo um dos aspectos caracterizadores da
racionalidade, emancipação intelectual e desenvolvimento de uma perspectiva crítico-reflexiva. Neste sentido, faz-se carecido destacar que a
linguagem encontra vinculação direta ao desenvolvimento das potencialidades de expressão e interpretação da capacidade humana, sendo
responsável pela construção de relações e interações. É possível, então, em um primeiro momento, reconhecer que a linguagem desempenha a
inclusão do homem em sociedade, proporcionando o desempenho da interação social. Entretanto, nem sempre essa comunicação se faz clara e
eficiente de forma a atender as situações cotidianas, especialmente quando se volta para o monopólio linguístico desempenhado pelo Poder
Judiciário. A linguagem rebuscada é uma marca do Direito, contudo, quando carregada de muitos termos técnicos, jargões e utilizando-se de forma
excessiva do latim, mostra-se excludente, dificultando a inclusão daqueles que não tem formação específica em tal segmento. Ora, a linguagem,
em tal cenário, se apresenta como verdadeiro obstáculo para o acesso à justiça, porquanto se reveste de moldura tecnicista e, via de regra, de
difícil compreensão. Não é proveitoso falar difícil para ser bem visto e entendido. Nesta senda, a proposta é demonstrar que a simplificação da
linguagem tende a ser mais acessível e a evitar a barreira que se forma quanto à interpretação, bem como no entendimento do que se pretende
dizer. O método empregado para a construção do presente é o hipotético-dedutivo, assentando-se na utilização de revisão bibliográfica e diálogo
com fontes específicas sobre a temática. Depreende-se, assim, como conclusão, que a linguagem demasiadamente técnica e rebuscada empregada
pelo Direito Brasileiro, sobretudo no Poder Judiciário, denominado “juridiquês”, desempenha papel excludente para parcela considerável da
sociedade, atuando, por vezes, como elemento impeditivo para a concreção do Direito e para a autonomia dos indivíduos.
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RESUMO
Esta pesquisa, realizada no âmbito de um projeto de iniciação científica, busca analisar, através de trabalho de campo, como o Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro está implementando as audiências de conciliação e de mediação, introduzidas como ato processual obrigatório no Novo CPC (art.
334). O recorte desta pesquisa, focada nas audiências do art. 334, decorre da constatação empírica e da hipótese metodológica de que, embora o
legislador tenha enfatizado a importância da mediação e da conciliação no Novo CPC na busca de um processo mais consensual, os atores do
processo, por sua vez, vêm oferecendo resistências e boicotes à realização dessa audiência que, nas práticas, têm sido consideradas como um
retrocesso na luta pela celeridade processual. A abordagem da pesquisa destaca o binômio “celeridade e efetividade”, eis que se observou uma
aparente contradição entre o discurso jurídico idealizado em favor dos meios alternativos de administração de conflitos e as práticas judiciárias
que parecem reduzir esses métodos a atos processuais burocratizados. Apesar de tais métodos serem considerados formas mais humanizadas de
administração de conflitos, as suas práticas e a análise da legislação parecem sugerir que, de fato, os institutos têm outra finalidade, voltada a
colaborar com a gestão de um acervo inadministrável de processos, demonstrando que o seu propósito tem sido prioritariamente focado em
esvaziar as prateleiras dos Tribunais. Sendo assim, se de um lado, o legislador parece estimular a cultura do consenso e os discursos normativos
são entusiastas do método, de outro, a prática tem mostrado certa reação a essa nova ideologia processual, com a justificativa de que a celeridade
processual não pode ser comprometida pela tentativa de fomentar o diálogo entre as partes envolvidas. O fato de ser obrigatória a realização da
audiência não deveria permitir que fosse deixada a critério do juiz a sua designação, entretanto, a observação incipiente das práticas judiciárias
vem sugerindo falta de uniformização nos procedimentos da referida audiência, resvalando em certa discricionariedade na sua designação,
cabendo ao magistrado definir quais casos serão submetidos à conciliação e que casos são submetidos à mediação, havendo magistrados que
marcam a audiência e outros que não. Assim, não obstante a preocupação dos teóricos e do legislador em conceituar e distinguir os institutos, no
art. 165 do CPC, na prática, a distinção dos institutos é um tanto nebulosa. Tal fato é interessante porque, a rigor, os institutos são distintos não
apenas conceitualmente, mas há diferença substancial entre os procedimentos: a audiência de conciliação, por exemplo, é pública, enquanto que
as sessões de mediação são sigilosas, conforme artigos 2°, VII e 30 da Lei n° 13.140/2015. Os resultados da pesquisa ainda são incipientes, mas foi
possível perceber alguns contrastes entre normas e práticas e a relevância metodológica do trabalho de campo. A pesquisa permitiu verificar: 1) a
importância da pesquisa empírica para identificar aspectos do processo que a doutrina não privilegia; 2) a ausência de consenso sobre os conceitos
de mediação e de conciliação e, por conseguinte, a falta de critérios objetivos para submeter conflitos a um ou a outro tratamento, deslocando
para o julgador a escolha do método a ser utilizado em cada caso concreto; 3) o boicote empírico à realização das audiências do art. 334 do NCPC,
em nome da celeridade processual; 4) o entendimento de que o consenso é pouco útil ao processo, pois posterga a decisão do juiz; 5) a percepção
de que, não obstante o prestígio proporcionado pelo CPC aos meios consensuais de solução de conflitos, a cultura do litígio ainda prevalece. O
prosseguimento da pesquisa certamente trará mais dados que permitirão novas reflexões, mas, até o momento, já se percebem contrastes e
perplexidades indicativos de que o mundo das práticas nem sempre reflete o discurso das teorias.
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RESUMO
Questão tradicional sobre o controle de constitucionalidade no Brasil é a nulidade da norma a qual se declara a inconstitucionalidade e,
consequentemente, sua retroatividade para que não se permita que uma lei inconstitucional possa ter seus efeitos reconhecidos como válidos.
Referida realidade se justifica para que a supremacia da Constituição seja mantida. Porém, em razão da necessidade de ajustes no mundo real, se
faz necessária a utilização do expediente da modulação dos efeitos temporais para que, por uma questão de segurança jurídica ou de excepcional
interesse social, os impactos da norma declarada inconstitucional possam ser minimizados e, desta forma, o interesse público em seu núcleo
essencial – o bem-estar e, por consectário lógico, a dignidade dos cidadãos – por uma questão de legitimidade democrática, possa ser respeitado.
Ocorre que no contexto da operação da modulação dos efeitos temporais, referido expediente somente poderá ser utilizado se evidenciada a
necessidade da proteção da segurança jurídica ou do excepcional interesse social e este ajuste somente poderá ocorrer se a decisão for construída
por meio da técnica da ponderação de interesses, face o conteúdo constitucional envolvido no cenário narrado. Diante desta questão a grande
dúvida que se passa a tentar esclarecer é em que medida a atuação do STF, sobre a referida temática, tem servido para proteger os interesses dos
cidadãos ou apenas a preservação de interesses do Estado. Assim, é objetivo do presente trabalho compreender possíveis limites acerca da
interpretação constitucional realizada, em tese, por meio dos parâmetros construídos pela nova hermenêutica constitucional para a atuação do
STF sobre as operações que envolvam a modulação dos efeitos temporais acerca da declaração de inconstitucionalidade da norma. O conteúdo
desta pesquisa revela-se de suma importância no contexto do atual Estado Democrático de Direito brasileiro em razão que o expediente da
modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma, se não for utilizado adequadamente – e isso impõe o uso
adequado da técnica da ponderação de interesses – pode servir como verdadeiro canal para que as razões do Estado possam ser externadas, mas
com a tentativa deste, por meio do STF, de imprimir um suposto tom de legitimidade democrática sobre a mencionada operação da jurisdição
constitucional. A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa tem sido a revisão de bibliografia acerca das obras da boa teoria
constitucional, tradicional e vanguardista, nacional e estrangeira, já escritas sobre o tema, bem como uma análise de acórdãos do STF sobre o
mesmo tema para, a partir de uma análise dos argumentos utilizados em suas decisões, buscar identificar uma racionalidade lógico-argumentativa
à luz de pressupostos legitimamente democráticos e tentar alcançar os objetivos delimitados para buscar responder o problema central
inicialmente proposto. Como resultados alcançados até o momento nesta pesquisa chega-se a constatação de que não são em todas as decisões
nas quais se enfrenta a modulação temporal que o STF realiza adequadamente a técnica de ponderação de interesses. Portanto, nem todos os
resultados produzidos se coadunam como os pressupostos democráticos atuais sobre a nova hermenêutica constitucional. Esta é uma conclusão
inicial. O ponto a ser respondido a partir deste momento é por qual motivo o STF não realiza adequadamente a mencionada técnica de decisão.
Importante salientar que para buscar responder este próximo desafio, pretende-se investigar as decisões do STF sobre a mencionada temática sob
o olhar do respeito do Supremo com relação ao princípio da igualdade. Igualdade entre os membros do STF, entre estes e o Legislador e o
Executivo e entre as partes, mesmo meramente formais que atuaram nos processos, e entre próprios cidadãos que serão impactados com o
conteúdo da decisão modulada.
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RESUMO
O escopo do artigo é abordar a relação entre o Direito e a Literatura, uma vez que ocorre um crescente interesse pelo tema. O agrupamento
jurídico tomou ciência de que o estudo dessa afinidade possibilita ao operador do Direito novas ópticas de avaliação e probabilidades de
contextualização e confluência que há entre elas, assim como as afinidades e os apartamentos entre essas duas áreas do conhecimento. Este
trabalho é fruto da pesquisa que foi realizada a partir de uma revisão bibliográfica de obras características do Direito e do campo da Literatura.
Escolhemos o conto “Negrinha” (LOBATO, 2008, p.24), da obra de mesmo título, de Monteiro Lobato, publicado pela primeira vez em 1920, como
parte de uma compilação homônima de contos. Hoje, próximo de completar cem anos, e passados noventa e sete desde a sua impressão, ele
ainda aponta para os efeitos da escravidão e a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Neste artigo, propomos avaliar o aporte
desse autor, por meio de seus personagens e do universo literário, na edificação de um imaginário jurídico brasileiro da geração contemporânea.
Podemos notar que a literatura, por meio da linguagem, fala às pessoas sobre as possibilidades do Direito. Segundo a interdisciplinaridade do
Direito e da Literatura, e com base nesta obra de Monteiro Lobato, concebemos a inovação e ampliação de conceitos jurídicos, ficando evidente o
aparecimento de um novo arquétipo e método de ensinar e compreender o Direito, além de permitir, desta forma, que ele seja capaz de
confabular com novas leituras do real. Embora a linguagem literária tenha matiz artístico, e a linguagem jurídica, um modelo científico, aquela
expressa o que a sociedade pensa dessa. O Direito é um fato ou fenômeno social, deste modo, ele não existe senão na sociedade e não pode ser
imaginado fora dela. Uma das características da realidade jurídica é, como se vê, a sua sociabilidade, qualidade de ser social. Logo, neste sentido, a
afinidade da Literatura com o Direito tem sido uma das novas possibilidades aceitáveis para pensarmos e repensarmos o fenômeno jurídico.
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RESUMO
A Constituição Federal de 1988 consolidou diversas garantias individuais e coletivas ampliando os direitos de cidadania. Com efeito, o
reconhecimento jurídico desse amplo leque de direitos coletivos não alcançou estatura constitucional exclusivamente como resultado da
articulação dos interesses dos partidos políticos e do Poder Constituinte que atuaram no campo político. Ao contrário, a participação dos
movimentos sociais no período pré-constituinte foi fundamental para o reconhecimento de tais direitos no âmbito constitucional como também
para a efetivação desses mesmos direitos na vida social. Nesse contexto, o estudo parte da premissa de que o texto constitucional de 1988 não foi
resultante de um projeto político longamente amadurecido cujo consenso em tono das propostas foi construído paulatinamente no espaço
público. Em verdade, a Constituição é corolário de uma coalização de forças díspares resultantes do processo democrático iniciado no período
antecedente, que em muito influenciou na consolidação da agenda temática como também na formação da vontade do legislador constituinte.
Neste cenário, a atuação dos movimentos sociais foi fundamental para a consolidação dos direitos e garantias individuais e do reconhecimento das
minorias étnicas, defesa do meio ambiente entre outros interesses dos grupos sociais no campo jurídico. No entanto, na década de 90 as
lideranças dos movimentos sociais, após identificarem práticas sociais excludentes e discriminatórias em diversos segmentos da sociedade
brasileira, assimilaram que a maioria das normas constitucionais que reconheceram os denominados novos direitos não os tornava efetivos na vida
social, o que provocou um rearranjo na articulação das demandas dos movimentos sociais, que se deslocaram da representação política e do
partidarismo para o Poder Judiciário através dos próprios instrumentos processuais assegurados no texto constitucional. O estudo tem como
objetivo investigar as possíveis causas do redirecionamento das demandas contemporâneas dos movimentos sociais para o Poder Judiciário e em
que medida as decisões judiciais com ampla repercussão social, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, são influenciadas pela atuação dessas
coletividades. Nesse sentido, o recorte da pesquisa volta-se para a análise das decisões monocráticas dos relatores e acórdãos de ações
constitucionais, cujo objeto tangencie as demandas dos movimentos sociais, identificando em que grau os argumentos dos grupos sociais foram
incorporados ao longo do processo decisório. O objetivo secundário é analisar as representações sociais dos ativistas e líderes dos movimentos
sociais sobre a influência dos grupos sociais no processo decisório conduzido pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado,
pretende-se analisar, a partir da percepção dos ativistas, se o deslocamento gradual do debate público das instituições políticas para o Poder
Judiciário contribui para ampliação das conquistas sociais dos grupos envolvidos e, também, para a inclusão social dos segmentos sociais em
situação de vulnerabilidade. A metodologia aplicada na pesquisa foi qualitativa-documental e complementada por entrevistas de ativistas sociais,
semiestruturada, sobre o conteúdo documental analisado. Para se alcançar, do ponto de vista metodológico, os resultados pretendidos, serão
selecionados uma amostra de ações judiciais constitucionais julgadas pelo Supremo Tribunal Federal para identificar a influência dos movimentos
sociais no processo de formação da decisão judicial nestas mesmas ações. Os resultados obtidos sugerem que nos casos em que o julgamento
envolve direitos humanos ou questões com forte conteúdo moral ou sociológico, a abertura dialógica é mais intensa onde se percebe, direta ou
indiretamente, certa influencia da atuação dos movimentos sociais e da sociedade civil. Entretanto, o mesmo não se verifica quando o julgamento
envolve temas políticos ou técnicos.
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RESUMO
O pós Segunda Guerra Mundial, provocou o despertar da comunidade jurídica internacional, objetivando a proteção do indivíduo, reconhecido
como sujeito de direito no âmbito universal. A globalização transportou os problemas de direitos fundamentais para o âmbito mundial,
confrontando as teses do universalismo e do relativismo cultural. Além disso, as comunidades nacionais tornam-se cada vez mais heterogêneas,
suscitando problemas de reconhecimento da diversidade e de inclusão. Muito embora as duas últimas décadas demonstrem que as mulheres vêm
exercendo influência na família e na sociedade, conquistando espaços no campo profissional e na política, na maior parte dos países elas ainda não
desfrutam de igualdade de direitos com os homens, no acesso à educação, nos salários, nas oportunidades de trabalho e nos postos de destaque.
Em nosso país, particularmente, há uma disparidade entre os Direitos Humanos que as mulheres possuem (perante a lei) e a possibilidade real de
desfrutá-los. O presente projeto de pesquisa traz uma visão geral sobre a preocupação e evolução da legislação mundial referente ao trabalho da
mulher, devido, principalmente, a grande exploração do labor feminino com a Revolução Industrial do século XX. Isso fez com que diversas normas
fossem criadas com o intuito de regular e proteger o trabalho da mulher. No âmbito nacional, com os Princípios da Dignidade da pessoa humana e
da Igualdade consubstanciados na Carta Magna de 1988 buscam tratar homens e mulheres como sujeitos de direitos igualitários. Ainda procura-se
mostrar a importância das ações afirmativas para que a dignidade e igualdade insculpida na Constituição possam realmente se efetivar. Serão
apresentados dados estatísticos, segundo IBGE, comprovando as diferenças salariais entre homens e mulheres que exercem os mesmos cargos e
que tenham os mesmos níveis profissionais. Ademais, serão explanadas as normas protetivas da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)
conferidas ao labor feminino e, como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Convenção para a eliminação de todas as formas de
discriminação contra a mulher (CEDAW) tratam dessa proteção. Os objetivos desta pesquisa são repensar os direitos humanos a partir das relações
entre os gêneros; analisar as perspectivas de gênero e a discriminação contra a mulher no ambiente laboral; verificar quais os instrumentos
normativos de proteção da mulher existentes na ordem jurídica nacional e internacional, e fazer uma breve análise das ações afirmativas que
objetivam a supressão da desigualdade nas entre homens e mulheres no tocante ao trabalho. Os procedimentos metodológicos utilizados foram o
empírico, com pesquisa de campo; os documentais baseados na legislação brasileira, nas Convenções e Recomendações da Organização
Internacional do Trabalho, e nas pesquisas bibliográficas como livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita, e que sejam cabíveis ao
tema. Verificou-se que a discriminação que a mulher sofre no ambiente laboral ainda se faz muito presente, mesmo que de forma indireta, não
sendo tão visível aos olhos da sociedade. Para que se possa procurar oferecer à mulher as mesmas oportunidades dadas ao homem no ambiente
de trabalho, fazem-se necessárias a existência de ações afirmativas para concretizar o que está inserto na Constituição de 1988: Dignidade e
Igualdade de direitos e obrigações à todos, independentemente do gênero.
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RESUMO
O artigo tem por objeto o estudo das políticas oficiais de regularização fundiária adotadas nos Complexos do Alemão e da Vila Cruzeiro, à luz do
Direito Comparado. Recorte temático deste estudo, estas duas comunidades limítrofes constituem trechos de exclusão na ordenação territorial da
cidade do Rio de Janeiro, afetadas pelo trato diferenciado na execução de políticas públicas e aplicabilidade da legislação urbanística. Segurança
jurídica da posse e da propriedade , preceitos da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e do Plano direitor Decenal da Cidade , os avanços e
recuos das políticas oficiais de regularização fundiária à luz da Lei 11.977/07 e as graves implicações sociais e jurídicas da recente Medida
Provisória 759/2016, são os eixos centrais em discussão na presente análise. Favelização, déficit de moradias, segregação espacial e loteamentos
irregulares constituem marcos da paisagem local e do processo excludente de urbanização , na qual sobressaem a extensa região do Complexo
do Alemão, circunvizinha ao campus Nova América, além das várias comunidades situadas nas suas cercanias : Jacaré, Águia de Ouro, Bandeira
Dois, Cruzeiro, entre outras. O direito social à moradia, a ordenação do solo, o planejamento territorial e a regularização dos títulos de
propriedade são questões prementes e ainda irresolvidas, justificando a necessidade de maior interlocução da universidade, em especial, a
UNESA, campus Nova América, com as comunidades locais, numa perspectiva social, científica e da necessária atuação interdisciplinar. A
dimensão programática do direito à moradia manifesta-se na previsão constitucional disposta no art.7º, IV, elencado como um direito dos
trabalhadores urbanos e rurais Por força da Emenda Constitucional de n.26/2000, o direito social à moradia passou a ser expressamente
reconhecido como direito social fundamental na extensão do art.6º . Princípio de excepcional importância, a função social da propriedade está
disposta no art. 5º, XXIII , no art.170, III e no art. 182. Neste sentido, o presente trabalho tem como fundamento a reflexão sobre o grau de
eficácia jurídica das políticas de regularização fundiária executadas no Complexo do Alemão pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, no âmbito
dos Programa Favela –Bairro, Morar Legal e Morar Carioca ; do Governo do Estado do Rio de Janeiro , através do Plano de Desenvolvimento
Urbanístico do Complexo do Morro do Alemão , e ainda, pelo Governo Federal, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, Lei 11.977/09 e
do Programa de Aceleração de Crescimento do Complexo do Alemão. Nessa perspectiva, intenciona-se, igualmente, refletir sobre as incipientes,
quase ausentes, políticas oficiais de regularização fundiária em outro importante trecho do território da cidade. A Vila Cruzeiro é parte integrante
do Complexo da Penha. De acordo com o Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro, o Complexo da Penha integra a XI Região Administrativa,
situada na Área de Planejamento 3, AP 3, definida como “ uma área onde os recursos públicos municipais devem ser investidos” e deve ter
intensificado “ o processo de descentralização das atividades econômicas, com a reestruturação e a otimização do uso e da ocupação do solo nos
centros de comércio e serviços “ . Por razões de ordem metodológica, este estudo se realiza à luz do instrumental teórico do Direito
Constitucional Urbanístico e dos princípios norteadores da Agenda Habitat III, numa perspectiva interdisciplinar e do direito comparado e, ainda,
à luz das graves implicações da MP 759/16.
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RESUMO
O acesso à Justiça gratuita de qualidade continua sendo um grande problema que os cidadãos enfrentam especialmente nas grandes metrópoles.
Nova Iguaçu é o maior município da Baixada Fluminense em extensão territorial e em população, estimada em 807.492 habitantes, de acordo com
dados levantados pelo IBGE, no ano de 2015. O Município possui Fórum Comum, Federal e Trabalhista, sendo a Defensoria Pública importante
instituição voltada ao atendimento dos cidadãos hipossuficientes, com gratuidade de Justiça. Contudo, o referido órgão público encontra
dificuldades em cumprir seu múnus em razão do número de pessoas que necessitam de atendimento jurídico especializado, carecendo muitas
vezes de medidas urgentes e assecuratórias da dignidade da pessoa humana. Tornou-se necessário o atendimento à população por órgão privado,
comprometido com a realidade dos cidadãos e credibilidade em sua atuação: trata-se do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Estácio de Sá,
unidade Nova Iguaçu (NPJ/NIG), com atendimento jurídico gratuito nas áreas Cível, Família e Juizado Especial Cível Estadual e Federal, neste último
especialmente em fase de recurso, através de parceria firmada entre a Justiça Federal e a Instituição de Ensino. Através do convênio da Instituição
de ensino mantenedora com o TJRJ, o NPJ Setorial de Nova Iguaçu possui Núcleos de Primeiro Atendimento (NPAs) nos fóruns de Nova Iguaçu e
Nilópolis, local onde são desenvolvidas práticas de cidadania pelos estagiários, além de proporcionar aproximação dos jurisdicionados ao Poder
Judiciário, prestando relevante serviço de esclarecimento da população sobre seus direitos e garantias. O Novo CPC privilegia a atuação dos
Núcleos de Prática Jurídica quando concede o benefício da contagem dos prazos em dobro, se ajustando muito mais à realidade da atuação, com
melhores chances para promoção do ensino e aprendizagem dos estagiários dos cursos de Direito. No diagnóstico local, verificou-se êxito na
mediação de conflitos, especialmente nos relacionados ao direito de família e que o núcleo conta com dois professores advogados, que atuam em
conjunto com um número expressivo de estagiários: 331 estagiários em 2015 e 363 no primeiro semestre de 2016. O escopo temporal são os anos
de 2015 a 2017. A problemática é investigar quais são as principais formas de conciliar deste órgão privado com atuação relevante para o
desenvolvimento da região. Como objetivo geral a pesquisa se propõe a apresentar os dados relativos ao número de conciliações, acordos
extrajudiciais, acordos protocolados na justiça e acordos celebrados na audiência de conciliação pelo NPJ/NIG entre 2015 e 2017, especialmente
nas ações de alimentos, divórcio, e nas de Defesa do Consumidor. Como objetivos específicos são: identificar se os atendidos demonstram
interesse em conciliar com a parte adversa; avaliar como é conduzida a conciliação no NPJ/NIG; e elaborar a análise quantitativa das conciliações
realizadas pelo órgão. A metodologia teve as seguintes abordagens: revisão bibliográfica; pesquisa empírica, com a coleta dos dados e análise
quali-quantitativa. Quanto aos resultados, se deu a descoberta de que a intervenção do núcleo de prática é primordial para o acesso à justiça
gratuita e especializada, com destacada atuação na mediação de conflitos dos seus assistidos, proporcionando aos estagiários a prática de solução
conflitos, promovendo a cidadania, através da democracia participativa.
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RESUMO
A pesquisa objetivou analisar as implicações do Acordo de Paris (2015) para a atual ordem internacional ambiental. Partiu-se da analise do nível de
consistência deste acordo no que concerne ao grau de vinculação e coerção que este estabelece sobre seus membros. Argumentou-se sobre a
falta concretude e maior delimitação em suas metas, procurando demonstrar os principais resultados das três primeiras Conferências
Internacionais sobre o Meio Ambiente, a Conferência de Estocolmo, a Conferência do Rio e a Cúpula de Johanesburgo. Destacou-se que estas
reuniões criaram e consolidaram conceitos e princípios que regem o direito internacional ambiental, tais como os de desenvolvimento sustentável,
o da precaução, o do poluidor-pagador, o da responsabilidade comum, caracterizando-os como marcos para o regime internacional ambiental,
haja vista a sua ampla aceitação entre a comunidade internacional e o relativo consenso dele emergido. A realização desse resgate histórico
permitiu uma maior compreensão do processo de criação dos princípios que estruturam o direito internacional ambiental e que projetaram a
criação do Acordo de Paris, auxiliando no desenvolvimento das discussões referentes ao meio ambiente e mudanças climáticas. O método
empregado para a realização desta pesquisa foi o bibliográfico através do uso de fontes secundárias, como livros, teses, dissertações e artigos
científicos sobre o referido tema. A importância deste estudo decorreu do fato de envolver um tema de grande importância, a qualidade do meio
ambiente e, por conseguinte, dos seres humanos. Elementos como o aquecimento global, a degradação das florestas e a poluição do ar vêm
ganhando, desde a década de 70, cada vez mais espaço não apenas nas discussões da mídia, mas igualmente na política interna e externa dos
Estados. A emergência de novos temas, entre eles o meio ambiente, na agenda global no pós-Guerra Fria constituiu momento definidor para a
proliferação de pesquisas e realizações de megaeventos, como as Conferências da ONU sobre o meio ambiente. A possibilidade de, em um futuro
remoto, ocorrer uma escassez de recursos naturais no planeta, ou mesmo de se difundirem fortes alterações climáticas com vistas a impactar na
dinâmica de vida do ser humano, tem configurado como forte preocupação na agenda política dos Estados, haja vista a possibilidade de uma
catástrofe ambiental que ponha em risco a existência humana. Nesse sentido a pesquisa analisou essas implicações para o mais novo Acordo
internacional sobre mudanças climáticas, o Acordo de Paris, para o regime internacional ambiental. Conclui-se com a pesquisa, que caso algum
Estado descumpra a norma de direito internacional ambiental, não haverá punição em termos vinculativos por outros Estados. Este fato decorre
da ausência de uma autoridade supranacional que imponha punições aos violadores de suas normas, diferente do que ocorre com outros tratados,
como o Tratado do Atlântico Norte, ou um Acordo elaborado sob os auspícios da Organização Mundial do Comércio, os quais possuem força
vinculativa sobre suas partes. Enfatizou-se ainda que apesar de não se possuir poder vinculativo, não implicaria em afirmar que o direito
internacional ambiental não disponha de dispositivos de supervisão e monitoramento do cumprimento das obrigações acordadas pelos países no
ato da assinatura de um acordo internacional, pois o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) ou o Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (PIMC) desempenham importante papel de monitorar, assessorar, e coordenar ações dos Estados
no que diz respeito ao cumprimento de suas obrigações internacionais em matéria ambiental.
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RESUMO

A relação homem-animal é muito estreita e antiga. Está, entretanto, marcada por inúmeros casos de maus-tratos. Apesar da importância do
animal ter aumentado no seio de muitas famílias, o mesmo não ocorre perante o ordenamento jurídico brasileiro: o animal não é considerado um
sujeito de direitos, conta apenas com proteção jurídica, numa perspectiva antropocêntrica. Este artigo, cujo tema é “A Criminologia e os maustratos contra os animais”, apresentou três problemas de pesquisa: “Qual o perfil do agente agressor de animais?”; “Que causas levam uma pessoa
a maltratar os animais?”; e “Quais as possíveis soluções para a problemática dos maus-tratos aos animais?”. Objetivou abordar os maus-tratos
contra os animais, analisando o perfil criminológico do agente no que tange ao gênero, à idade e ao status social. Levantou, também, as prováveis
causas das condutas delituosas contra os animais. Verificou, através da análise e interpretação de dados coletados em questionário aplicado a
Médicos Veterinários de Porto Alegre-RS e Região Metropolitana, casos de maus-tratos a animais e o perfil do agente agressor. O instrumento de
coleta de dados conteve quinze questões, assim distribuídas: quatorze perguntas fechadas, de escolha simples ou múltipla, onde, em cinco delas,
houve a possibilidade de acréscimo, por parte do entrevistado, de alguma alternativa não contemplada na questão. A última questão foi aberta,
dedicada à opinião ou depoimento – opcionais – do entrevistado. As perguntas foram elaboradas pela pesquisadora de acordo com os objetivos
específicos do trabalho. Os questionários foram disponibilizados na internet através da ferramenta Google Forms, sendo que permaneceram
disponíveis durante os meses de março e abril de 2017. O link da pesquisa foi enviado aos e-mails dos participantes acompanhado de uma carta
explicativa. A partir das respostas obtidas através da aplicação dos questionários aos Médicos Veterinários, foi possível realizar a tabulação dos
dados através de gráficos, bem como proceder à análise das informações coletadas. Como resultados, destacaram-se: a maioria dos entrevistados
(46,9%,) já atuava há mais de 10 anos na profissão; a maior parte dos entrevistados (60,9%) afirmou atuar na zona urbana; 77,5% dos Médicos
Veterinários já atenderam a ocorrências de maus-tratos, sendo que a alternativa “mais de 20” foi assinalada por 38,3% dos respondentes; a
maioria dos entrevistados atuava em clínica e/ou hospital, com 62,1% das amostras; os animais domésticos de companhia foram as maiores
vítimas dos maus-tratos, com 81,3%; os casos de maus-tratos mais apontados foram: “espancamento”, com 63,3%, “privação de atendimento
veterinário”, com 62,8%, “acumulação de animais”, com 49,3% e “privação de água e alimento”, com 48,8%; dentre os entrevistados que
identificaram o agente agressor, a opção “masculino” foi assinalada por 85,3% e a faixa etária “entre 20 e 40 anos” foi a opção marcada por 61,6%;
quanto aos motivos que levaram o(s) agente(s) a agredir (em) o(s) animal(is) encaminhado(s) para atendimento, a opção “negligência ou
ignorância em relação ao bem-estar do animal” foi apontada por 69,6% dos Médicos Veterinários entrevistados e “briga em família, com agressão
a pessoas e ao animal” também foi apontada; e, finalmente, 51,9% dos Médicos Veterinários não denunciaram os casos de maus-tratos aos
animais atendidos por eles. Por fim, o artigo fez uma compilação das medidas de conscientização já existentes no Brasil. Concluiu afirmando que a
conscientização seria mais eficaz do que medidas punitivas e que a educação ainda é a melhor forma de se evitar que o ciclo dos maus-tratos se
mantenha. O indivíduo que tiver sua sensibilidade despertada para o valor da vida será um multiplicador em sua família e comunidade, e não
aceitará que se perpetue qualquer tipo de violência.
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RESUMO
O intuito da presente pesquisa é a análise do sistema carcerário brasileiro à luz do conceito de dignidade, tal como formulado pelo filósofo
moderno Immanuel Kant (1724 –1804). No contexto histórico do Brasil colônia, o país se submetia às Ordenações Filipinas, provenientes da
Espanha, sendo adotada pela Constituição Portuguesa, que traziam no seu texto a previsão da pena de morte e outras sanções degradantes, como
mutilação e açoite, além do confisco de bens. Tais penas foram eliminadas com a Constituição de 1824 e com a elaboração do Código Criminal
Imperial de 1830, a partir do qual foram criadas as prisões com trabalho e as prisões simples. Contudo, o sistema penitenciário passou por
inúmeras modificações até o estágio atual, marcado por uma grande crise. Sendo assim, pretende-se com esse estudo mostrar que a maioria das
prisões nacionais não obedecem ao princípio da dignidade humana, sendo tal afirmação baseada nas condições subumanas nas quais os presos
vivem. Uma vez que os detentos sofrem agressões físicas e psicológicas, o próprio cenário ao qual estão submetidos tende a contribuir para
rebeliões dentro dos presídios, assim como para o crescimento dos índices de reincidência, visto que a ressocialização é altamente dificultada
dentro de um sistema prisional em larga escala desestruturado. O princípio da dignidade foi concebido pelo filósofo Immanuel Kant no século XVIII.
De modo sucinto, ele afirma que tudo possui, por um lado, um preço ou, por outro, dignidade; aquilo que possui preço é passível de substituição por haver algo a ele equivalente -, enquanto aquilo que não pode ser passível de substituição é marcado pela dignidade. O método utilizado na
presente investigação foi a pesquisa bibliográfica, além da leitura de artigos e a análise de reportagens realizadas nos presídios de diversos estados
brasileiros. Escolheu-se o tema em razão do sistema penitenciário ser um assunto cuja premência urge em nossa sociedade, assim como o fato de
o pensamento kantiano ter moldado concepções contemporâneas e se aplicar à realidade social. Em suma, o princípio da dignidade humana
idealizado por Kant foi introduzido nesse estudo a fim de evidenciar que o respeito à tal noção moral é uma forma indubitável de restaurar as
instituições prisionais brasileiras.
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RESUMO
O caso Dreyfus se tornou paradigmático no estudo dos Direitos Humanos e dos direitos fundamentais porque nos convida a refletir sobre a
proteção da liberdade individual em contraposição à defesa do Estado garantidor do interesse público. Alfred Dreyfus, capitão do exército francês,
foi submetido à corte marcial sob acusação de alta traição, no ano de 1894, por ter supostamente entregue segredos militares ao governo alemão.
Naquele período, a França, recém derrotada na guerra Franco-Prussiana, deixara o regime monárquico, adotando um incipiente republicanismo
carecedor de fortalecimento que pudesse dar sustentabilidade à prosperidade econômica propiciada pela incursão colonial em países da África.
Nesse contexto, a condenação de Dreyfus à pena de degradação e a solitária prisão na ilha do Diabo, na costa da Guiana Francesa, foi cercada de
dúvidas quanto à autenticidade e verossimilhança das provas, e assim não tardou para que intelectuais como Émile Durkheim e Zola invocassem os
ideais da revolução liberal em defesa de Dreyfus e da revisão de sua condenação. Por outro lado, outros pensadores, como Ferdinand Brunetiére,
afirmavam a necessidade de preservação da sentença, como baluarte da defesa da autoridade do Estado e do Exército francês, tão necessários
naquele momento de reconstrução do país. Guardadas as proporções, sem deixar de situar o caso Dreyfus no devido tempo e espaço, o
“enfrentamento” entre as liberdades individuais e a atuação do Estado monopolizador do uso legítimo da força nunca saiu da pauta das discussões
políticas em todo o mundo. A conjuntura sócio-política frequentemente serve de pano de fundo para a defesa do Estado centralizador, a quem são
permitidos certos “exageros”, tal como ocorrido durante os regimes totalitários, em meados do século XX e, mais recentemente, no tratamento
dispensado a prisioneiros da base naval norte-americana de Guantánamo, no início deste século XXI. Nesse contexto, a pesquisa analisará os
seguintes problemas: a) os direitos de liberdade podem ser considerados Direitos Naturais, e assim anteriores ao Estado, funcionando como meio
de proteção dos indivíduos independentemente da conjuntura sócio-política? b) ainda que não o sejam, há limites a serem impostos ao Estado
como forma de proteção das liberdades individuais em face de tendência popular de recrudescimento conservador, e a prática de condutas de
violência como a tortura? c) as teorias políticas e jurídicas que sustentaram a defesa do capitão Alfred Dreyfus podem ser aplicadas ainda hoje? d)
as teorias que sustentaram a defesa da centralidade do Estado francês e o apelo pela prevalência do interesse público em detrimento das
liberdades podem ser aplicadas hoje? A pesquisa, em sua fase inicial, adota a metodologia do “estudo de caso”, permitindo a aproximação entre a
teoria e o plano concreto da prática da Ciência Política e do Direito, permitindo um aprofundamento nas reflexões de questões jurídicas, porque
contextualizadas a uma realidade ainda muito atual. A pesquisa consistirá na descrição do caso Dreyfus, procurando esgotar os elementos
fundamentais a sua compreensão (narrativa), para então efetuar a apreciação técnica e crítica do caso a partir de elementos teóricos do Direito,
da Ciência Política e da Filosofia, especialmente a filosofia jurídica. Levantamento bibliográfico preliminar aponta, em hipótese, que embora não
possamos considerar a liberdade como Direito Natural, as sociedades humanas a privilegiam como fundamento do contrato social, adotando-se
como referência a obra de J. J. Rousseau. Por isso a necessidade de se impor limites à atuação do poder político estatal. Em última análise, a
sacralidade da pessoa humana enquanto sujeito de Direitos Humanos nos parece inviolável, tal como preceituou outrora Émile Durkheim, em
defesa de Dreyfus, e hodiernamente autores como Hans Joas, o que parece afastar as teorias de defesa de um Estado que se sobreponha as
liberdades, ainda que em prol do interesse público.
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RESUMO
O crescente desrespeito em relação à observância de proteção aos direitos humanos/ fundamentais tem levado a criação de instrumentos que
podem auxiliar as empresas no intuito de diminuir a incidência de danos aos indivíduos que sofrem tal lesão. Recentemente o Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa (IBGC) lançou o Código das melhores práticas de governança corporativa, que são orientações que, se bem aplicadas
pelas empresas, podem conduzir a uma considerável mudança no agir empresarial, objetivando maior transparência, justiça e responsabilidade. Há
um capítulo específico do Código que trata da “Política de prevenção e detecção de atos de natureza ilícita”, no entanto, não há uma referencia
expressa às condutas em si, deixando a norma aberta. Muitas vezes a afronta aos direitos humanos/fundamentais individuais acometidos no
âmbito empresarial resulta da má administração e gerenciamento mesmo das empresas. Com intuito colaborativo, os princípios norteadores de
boa governança sugerem a criação de um departamento interno que possa fiscalizar internamente as empresas e, como elemento coadjuvante,
desenvolver métodos sustentáveis de autogestão que possam diminuir os danos, inclusive internos, em termos de prejuízo financeiro, para a
própria empresa, e também possibilitar que a mesma possa ser vista e avaliada pelos investidores sob uma ótica de melhor investimento porque
mais vinculada a uma gestão “limpa” e sustentável sob vários aspectos. Assim, a pesquisa que se propõem tem como objetivo central avaliar o
comportamento dos agentes decisórios para a efetivação das normas de governança em relação à proteção dos direitos humanos/fundamentais,
considerando que não há nada em específico sobre o tema, mas pode ser atrelado ao capitulo acima referido, visto ser a utilização de mão de obra
infantil ou “escrava” um ato ilícito. Diante de tal proposição, a ideia é aferir a possibilidade de uma eficiência das diretrizes para além de
parâmetros meramente formais. Pretende-se, com a pesquisa em tela, (i) selecionar empresas que já instituíram departamentos internos para a
prática de boa gestão em termos de políticas repressoras de realização de atos ilícitos, e se dentre eles há o estabelecimento de estudo e
acompanhamento de proteção aos direitos humanos/fundamentais; (ii) verificar se estas empresas estão preocupadas também com os danos que
eventualmente possam estar causando aos direitos humanos/fundamentais dos agentes externos à empresa, mas que com ela de uma ou de outra
forma se relacionam; (iii) realizar uma análise comportamental dos agentes responsáveis pela condução dos trabalhos internos, de sorte a
possibilitar o levantamento de dados qualitativos e quantitativos em relação a eficácia das decisões tomadas; (iv) acenar para possíveis métodos
de avaliação que possam contribuir para uma observância maior a proteção dos direitos fundamentais, visto que um numero considerável de
empresas, por exemplo, são reincidentes em lesão a danos de direitos humanos/fundamentais, sem que, necessariamente, haja um plano maior
de fiscalização e avaliação por investidores e consumidores, que se soubessem das reincidências talvez não comprassem seus produtos e/ou não
investiriam na referida companhia. Como apuração de resultado parcial, pode-se citar, por exemplo, (i) a falta de instrumentos legais que
possibilitem de forma material e objetiva relacionar a falta de observância à proteção de direitos fundamentais com a oferta de investimentos de
determinada empresa que atua de forma diversa ao que expõe em seus prospectos de sustentabilidade; (ii) a falta de transparência e
acessibilidade às informações como a de lesão a direitos fundamentais, como, por exemplo, utilização de mão de obra infantil, pelo órgão
regulador (CVM) ou pela B3, por exemplo, facilita o atuar das empresas que agem na contramão do que prega a Constituição, relegando os casos
a questões particulares e não sociais.
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RESUMO
Este trabalho aborda a conceituação de refúgio ambiental na jurisprudência e na doutrina, analisando de forma mais especifica a aplicação do
referido conceito aos haitianos que migraram para o Brasil em decorrência do terremoto que assolou aquele país em 2010. O instituto do refúgio
nasce como consequência da Primeira Guerra Mundial, destinado a classificar os cidadãos que foram forçados a sair de seus países de origem em
virtude das graves violações de direitos humanos sofridas. Desde então, o instituto vem se desenvolvendo e se adaptando às novas realidades e
anseios da humanidade. No entanto, uma faceta do refúgio ainda gera grande discussão doutrinária e jurisprudencial: o refúgio ambiental.
Doutrinariamente, alguns autores conceituam o refúgio ambiental como aquele oferecido a pessoas que sofreram violações de direitos humanos
em virtude de desastres naturais. No entanto, como não há positivação desse instituto, ainda enfrentam muitos obstáculos aqueles que precisam
sair de seus países de origem em busca de garantias básicas ameaçadas por catástrofes naturais. Observa-se que é um instituto que tende a ser
cada vez mais utilizado, em virtude das crescentes agressões ao meio ambiente e, consequentemente, do aumento no número de desastres
ambientais. Nesse contexto enquadram-se os imigrantes haitianos que, após o terremoto ocorrido em 2010 no Haiti, migraram para o Brasil em
busca da preservação de seus direitos fundamentais. Diante do exposto, este trabalho procura apresentar breve histórico do surgimento desse
instituto, diferenciando-o do asilo. Busca ainda esclarecer qual a posição adotada por organismos nacionais e internacionais, com base em
trabalhos científicos e legislação. Ainda, analisa o tratamento oferecido aos imigrantes haitianos, visto o não reconhecimento, no Brasil, do refúgio
ambiental; e as consequências decorrentes da não aplicação da condição de refugiadas a essas pessoas. O método utilizado foi o indutivo, partindo
da análise de estudos pontuais para atingir uma conclusão. A metodologia foi a de pesquisa doutrinária e jurisprudencial, no âmbito nacional e
internacional. Ao final do estudo, foi possível concluir que a Organização das Nações Unidas não adota o conceito de refugiado ambiental,
classificando-os como migrantes ambientais, não sendo estes beneficiários dos preceitos do Estatuto dos Refugiados de 1951. Concluiu-se ainda
que os estados americanos, inclusive o Brasil, seguem o entendimento da Organização das Nações Unidas e não proporcionam status de refugiado
àqueles que migram em função de fenômenos ambientais. Por fim, analisando o caso dos haitianos que migraram para o Brasil a partir de 2010,
observa-se que, sem gozar da condição de refugiados, não detêm a proteção necessária para a garantia de direitos básicos, como saúde,
segurança, moradia e trabalho, sendo concedido um visto humanitário que se mostra mais precário do que a concessão do status de refugiado.
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RESUMO
O tema relativo ao controle de convencionalidade assume caráter de extrema relevância na atualidade em virtude do reconhecimento desse
mecanismo pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a vinculação do Estado brasileiro ao sistema regional de proteção
dos direitos humanos. Entretanto, nem sempre as decisões judiciais provenientes do Estado brasileiro e da Corte regional são convergentes, como
por exemplo, o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 153, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou
a Lei de Anistia válida, mas que após oito meses foi surpreendido com decisão contrária da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso
Gomes Lund e outros vs. Brasil, que determinou a revogação da norma doméstica por estar em desacordo com a Convenção Americana de Direitos
Humanos. A utilização desse novo arquétipo modifica não só a teoria do direito constitucional, como altera todo o paradigma construído até
então sobre o sistema de controle praticado pelo direito brasileiro, o que nos faz refletir sobre a necessidade de uma discussão mais aprofundada
de bases científicas sobre a redefinição do papel desempenhado pelo judiciário. O presente trabalho tem como objetivo geral refletir sobre o
controle de convencionalidade no âmbito do sistema interamericano de Direitos Humanos com foco na análise dos casos submetidos à Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Os objetivos específicos da presente pesquisa são, demonstrar a necessidade de fomentar um novo
paradigma jurídico que permita avançar para o diálogo necessário entre jurisdições e o consequente desenvolvimento do controle de
convencionalidade. O segundo objetivo específico da pesquisa é identificar se existe o diálogo entre a ordem internacional e a ordem interna
desenvolvidas no âmbito do sistema interamericano, instituído pela Convenção Americana. Na presente pesquisa foram adotadas premissas
metodológicas de estudo que obrigam um aprofundamento de cunho bibliográfico e análise de decisões provenientes do sistema interamericano e
do judiciário nacional para se dimensionar o impacto do controle de convencionalidade na jurisdição brasileira a partir do diálogo entre cortes. O
estudo dos casos concretos revela-se imprescindível, pois é a partir dos dados coletados pelas decisões da Corte Interamericana que se espera
responder às dúvidas explicitadas e, ao final, garantir o êxito da pesquisa. O controle de convencionalidade resulta da criação jurisprudencial da
Corte Interamericana, numa espécie de ativismo judicial, que basicamente fundamenta-se em dois argumentos: o princípio da boa-fé no
cumprimento das obrigações internacionais e a regra do artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, na qual o Estado não deve
alegar o direito interno para se eximir de obrigações convencionadas. A necessidade de fomentar um novo paradigma jurídico permite avançar
para o diálogo necessário entre jurisdições e o consequente desenvolvimento do controle de convencionalidade. Com efeito, a prática do
exercício do controle de convencionalidade foi reafirmada em inúmeros casos analisados pela Corte Interamericana, como em: La Cantuta, Boyce
vs. Barbados, Fermín Ramírez y Raxcacó Reyes, Heliodoro Portugal, Manuel Cepeda Vargas, Comunidad Indígena Xákmok Kásek, Fernández Ortega
Rosendo Cantú, Ibsen Cárdenas y otro, Velez Loor, Gomes Lund, Cabrera Garcia-Montiel Flores e, mais recentemente, no caso Duque vs.
Colômbia, decidido em 26 de fevereiro de 2016. A dogmática tradicional calcada na ideia de assentamento da Constituição no cume da escala
normativa interna evoca o obstáculo de concretude da dignidade humana e leva o Estado violador de direitos humanos a enfrentar decisões
provenientes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse paradigma até então vivenciado pelos Estados submetidos a um sistema regional
de proteção entra em crise e urge notabilizar um novo modelo condutor da cultura jurídico latino-americana.
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RESUMO
A pesquisa teve como escopo analisar o impacto social e ambiental dos fatores motivadores do desperdício de água potável pelos munícipes que
habitam a capital do Amapá/Brasil. A metodologia que norteou a pesquisa partiu da construção do referencial teórico, através de levantamentos
bibliográficos de doutrinadores concernentes à seara ambiental e legislação pertinente, bem como mediante leitura de revistas, artigos e
publicações em sites especializados disponíveis na rede mundial de computadores. E, por fim, foi procedida à consulta a dados censitários sobre a
distribuição de água potável no município de Macapá, por meio da Companhia de Água e Esgoto do Amapá – CAESA, portanto, a presente pesquisa
pautou-se em metodologia bibliográfica e documental, com a análise de dados quantitativos e qualitativos acerca do tema em questão. A pesquisa
apresentou como problemática: “Quais os fatores contribuem para desperdício de água potável no Município de Macapá?”. A indagação trouxe à
baila as seguintes hipóteses: inexistência ou ineficácia de programas educativos para o consumo de água consciente; inexistência ou ineficácia de
sanções administrativas ou penais pelo uso da água em desconformidade com a Lei, e a ausência de administração pela CAESA de vazamentos e de
ligações clandestinas. No que se referiu aos resultados e discussões, constatou-se que na ocasião da Semana de Água, pesquisa do Instituto Trata
Brasil divulgou um dado preocupante: o País perde 37,5% do faturamento da água potável. O Amapá lidera este ranking. A perda no Estado é
quase o dobro da média nacional, ultrapassando os 74% em perdas da água potável. Os vazamentos representam a maior parte do desperdício.
Entre os fatores que agravam o problema estão às ligações clandestinas, os chamados “gatos”. As somas de diversos fatores contribuem para o
dado negativo, segundo informações obtidas in loco na Caesa. A cada três ligações feitas pela rede, uma seria clandestina. Os consumidores que
pagam a tarifa mínima de R$13 reais pela prestação do serviço não se preocupam com o volume que consomem. Desperdiçam em tarefas
rotineiras, no banho, na cozinha e outros afazeres. E a cada dois consumidores, um é inadimplente. A Caesa tem capacidade de produzir 72 mil
metros cúbicos de água por minuto. A capacidade, no entanto, ainda é insuficiente para atender a população de 400 mil habitantes do município
em estudo, com água potável para consumo humano. O Amapá também aparece com a maior perda no faturamento, 73% entre as 100 maiores
cidades do país. Essas informações confrontadas pelo estudo feito pelo Instituto Trata Brasil leva em consideração produção e faturamento do
produto. O Instituto pega dados sobre o que uma empresa produziu e sua receita. O que reflete sobre o volume de água. A Caesa conseguiu
arrecadar, transformar em receita, somente 25%. Destarte, impende dizer que os resultados da pesquisa é que o planeta Terra é constituído por
70% de água, mas apenas pouco mais de 2% do recurso pode ser utilizado pelo homem; que segundo a Organização das Nações Unidas (ONU),
essa quantidade seria suficiente para a população, se não houvesse tanto desperdício e poluição do recurso no mundo. Diante de todo exposto,
conhecido pelas suas amplas bacias hidrográficas, o Brasil é um dos países com mais abundância em água doce. Porém, esse privilégio não exclui o
país de enfrentar problemas relacionados à gestão e alcance desse recurso. Por derradeiro, diante dos resultados apresentados é possível verificar
que a empresa responsável pelo tratamento de água potável no Estado do Amapá não apresenta iniciativas de sensibilização da comunidade
consumidora para consumo sustentável da água tratada e evitar desperdícios. Outro fator agravante constatado é a falta de investimentos
estruturais na companhia para oferecer água potável de qualidade à comunidade amapaense.
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RESUMO
A proposta da pesquisa é analisar a qualidade do “Direito à Cidade” (LEFEBVRE, 1963) das populações tradicionais que residem em áreas úmidas
(chamadas de “ressaca”) na cidade de Macapá/AP. Indagam-se quais são e se existem serviços públicos básicos da urbanidade nas referidas áreas,
assim como se pretende qualificar a origem da população e porque ocupam as referidas áreas. Procuramos realizar um levantamento de dados
que retrate a realidade destas populações a partir das seguintes variáveis: saneamento básico, água encanada, luz elétrica, calçamento,
salubridade do meio ambiente, transporte público, qualidade de moradia, saúde, educação, segurança. Trata-se de uma pesquisa qualiquantitativa, com caráter bibliográfico, descritivo, documental, mas que se associa aos métodos empíricos, tais como pesquisa de campo e estudo
de caso, com a utilização de instrumento entrevista junto aos moradores das referidas áreas. O campo foi delimitado em duas áreas de ressacas
(também chamadas “áreas de ponte”), quais sejam, “Ponte do São Lazaro” e “Ponte do Axé”, localizadas na região central da capital do Estado do
Amapá. Alguma entrevistas já foram realizadas e outras estão agendadas. Macapá é uma cidade horizontal que experimentou um salto
populacional em demasia acelerado em um curto espaço de tempo (de acordo com o IBGE), em 1992, a população era de menos de duzentos mil
habitantes, tendo ultrapassado, em 2009, os quatrocentos mil habitantes, este excedente populacional, oriundo hegemonicamente de várias
regiões do nordeste e do Estado do Pará se estabeleceu nessas áreas, sobre palafitas, que foram feitas a partir da autoconstrução e em mutirão,
em regiões alagadas e de proteção ambiental. A proteção ambiental destas áreas está relacionada à funcionalidade dessas áreas alagadas para o
ecossistema e clima da região, principalmente no período de chuvas, situação que se agrava com a prática de aterros, a falta de fiscalização e pela
degradação/poluição. Estas regiões atravessam todas as regiões da municipalidade, fundindo a “cidade Olimpo” (urbanidade) e o subúrbios,
fazendo a riqueza e a pobreza coexistirem sem barreiras ou de muros visíveis. Esta população é excluída dos Direitos dos serviços públicos, mesmo
sendo estes disponíveis a poucos metros das suas residências. Ainda assim, há proximidade com alguns serviços, tais como postos de saúdes,
transporte público e água encanada. As contradições se apresentam quando, mesmo enquadrando-se nos requisitos das políticas habitacionais
governamentais, preferem os moradores não abandonar suas moradias para viver em apartamentos do “Programa Minha Casa, Minha Vida”,
tendo como principal razão a distância que existiria de outros serviços que, lá onde residem, são próximos, tais como transporte público, escola e
centros comerciais (os conjuntos habitacionais são construídos longe das áreas centrais). Neste sentido, a política habitacional, em vez de ser de
acesso à direitos é, em verdade, de negação de direitos. Assim, através da inserção da área de ressaca, buscamos, na produção de pesquisa
empírica em Direito, aferindo da qualidade do direito de não ser excluído dos benefícios da vida urbana em Macapá/AP, tendo como mote o
paradigma dos Direitos Humanos e a produção de dignidade pelos órgãos públicos responsáveis.
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RESUMO
O presente resumo busca estabelecer o conceito de felicidade e sua inserção e proteção no ordenamento jurídico brasileiro. O problema que se
enfatizará é a subjetividade do conceito de felicidade e a necessidade de sua proteção para a efetividade do princípio da dignidade da pessoa
humana, principalmente no que se aduz ao Direito de Família. A metodologia utilizada foi a análise de documentos históricos, como a declaração
de independência dos Estados Unidos e a dos direitos do homem e a legislação pátria, realizando, ainda, uma comparação com diversas
Constituições, sobretudo a brasileira de 88. O conceito de felicidade apresenta-se com um dos assuntos mais discutidos na humanidade. Não se
pode falar, contudo, em um estudo da felicidade sem citar grandes filósofos como Platão, que a conceituou como sendo uma forma de descobrir a
verdadeira virtude e praticá-la. Entretanto, em atenção a uma perspectiva atual e jurídica, inicia-se o estudo através da declaração de
independência dos Estados Unidos. Esse documento, em sua maioria, foi proposto por Thomas Jefferson, o qual, em certo momento, rege sobre
os direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade. A citada expressão “direito à felicidade” - apesar de não ter sido inserida na Constituição
norte americana - apareceu, em meados do século XVIII, nas constituições de diversos de seus estados–membros, como o da Virginia, Nova York e
Ohio. Ao dispor sobre felicidade, Jefferson referia-se a dois tipos distintos deste sentimento: a felicidade pública e a felicidade subjetiva. A
primeira aduz que o cidadão, para ser feliz, deve representar seus direitos públicos como voto e principalmente à vida pública, uma vez que o
Estado representa o direito coletivo. Então, a felicidade da coletividade traria a própria felicidade do Homem. Já o segundo conceito traz a ideia de
felicidade subjetiva, ou seja, o que cada ser humano necessita para ser feliz, individualmente analisando. No Brasil, o constituinte de 88 não inseriu
o termo felicidade de maneira expressa na Carta Magna, mas deixou, contudo, brechas sobre seu entendimento, ao trazer, por exemplo, um rol de
direitos sociais, como uma forma de garantir uma subsistência digna a todos. Trouxe, ainda, o conceito de mínimo existencial, os deveres de
cuidados dos pais aos filhos menores e dos filhos maiores aos pais necessitados (art.229, CF), dentre outros. Apesar de já haver projetos
normativos para a inserção do direito à felicidade no ordenamento pátrio, nenhum foi aprovado no Congresso. O resultado que se chega, contudo,
com as pesquisas desse resumo é que mesmo sem previsão legal expressa, a Suprema Corte tem decidido casos paradigmas citando, em muitos
deles, o direito à felicidade como um princípio implícito no ordenamento jurídico brasileiro. A exemplo, tem-se o voto do então ministro Marco
Aurélio, ao decidir um caso que se pleiteava a homologação de um divórcio estrangeiro, para que a autora pudesse casar-se novamente em terras
brasileiras. Em sua decisão, citou o direito do homem à constante busca da felicidade, da realização como ser humano, passando pelo fenômeno
da reconstrução familiar. Outros casos, como união homoafetiva, filiação sócio-afetiva e adoção por casais do mesmo sexo, também se basearam,
ao falarem na dignidade humana, no direito implícito à felicidade individual. Conclui-se, então, que o direito à felicidade é um conceito amplo,
subjetivo e que traz grandes implicações e responsabilidades ao Estado e seus agentes, que cada vez mais vem, através da jurisprudência,
abordando – implícita e explicitamente – a existência deste direito como um longa manus do princípio da dignidade, a fim de se propiciar a
efetividade e justiça nas decisões, principalmente no Direito das Famílias: lugar de afeto e autodeterminação do indivíduo, quanto a seus
relacionamentos mais íntimos. Não há como, neste ramo, desvincular o afeto à felicidade e o ordenamento precisa se adequar a essa realidade.

Título:

O DIREITO À INFORMAÇÃO COMO UM REQUISITO PARA A SATISFAÇÃO DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

94

Autor(es) Danielle Fernandes Farias do Val
E-mail para contato: aninha@ism.com.br
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Palavras-chave: Segurança alimentar e nutricional; direito à informação; inter-relacionalidade
RESUMO
Este estudo propõe-se a tratar como os Direitos Humanos, entendidos como universais e indivisíveis, precisam ser plenamente realizados, a fim de
serem efetivados, observando-se a inter-relacionalidade entre eles. Assim sendo, analisa-se como a garantia do direito à informação permite a
satisfação de outros direitos, especificamente o da alimentação adequada, que não se encerra na questão da fome, que é apenas uma de suas
violações. No caso do Brasil, com o processo de redemocratização deflagrado na década de 1980, e, especialmente, com a Constituição Federal de
1988, os Direitos Humanos foram institucionalizados, recebendo a designação de direitos fundamentais, e a dignidade da pessoa humana foi
tratada como um princípio fundamental, sobre o qual se edificaria todo o ordenamento jurídico. Além disso, deve-se frisar que em 2010, com a EC
n° 64, ao texto do art. 6° foi incluído o direito à alimentação e esse passou a contar com proteção constitucional, embora já previsto em Tratados
Internacionais sobre Direitos Humanos ratificados pelo país. Não obstante tenha ocorrido a positivação desses direitos, garantir a sua efetivação
ainda se apresenta como um desafio. Essa é uma questão-chave nos debates, assim como a percepção da inter-relacionalidade dos direitos
fundamentais e a necessidade de se observar, além do princípio da progressividade, a sua indivisibilidade, posto que a violação de um deles
implicaria em violação dos demais. Dessa forma, a pesquisa procura demonstrar como o direito à informação, sobretudo da informação
qualificada, possibilita o exercício do direito à alimentação adequada, que pressupõe um complexo de relações para a sua efetivação. Trata-se de
tema relevante, cuja proposta de pesquisa se originou de inquietações suscitas pelos estudos realizados no grupo de iniciação científica, tendo em
vista que o direito à alimentação adequada, que não é a mera satisfação de necessidades biológicas, trata-se de um complexo de relações e é
essencial refletir sobre como se evitar violações, as formas possíveis de se promover o acesso aos grupos mais vulneráveis e obstar a insegurança
alimentar. Ademais, as questões relacionadas aos direitos à informação e à alimentação adequada são extremamente atuais e geram muitas
controvérsias, principalmente, considerando-se os diversos projetos de lei tramitando, a respeito de modificações na rotulagem de transgênicos e
o projeto de nova lei de agrotóxicos (PL n° 3200/15), entre outros. Adotou-se a metodologia da pesquisa bibliográfica e o estudo se desenvolveu a
partir da leitura de livros e artigos que trataram especificamente do tema escolhido, bem como de Tratados Internacionais de proteção dos
Direitos Humanos, da Constituição Federal (CRFB) e normas específicas, como a Lei nº 11.346/2006 (Lei Orgânica de Segurança Alimentar e
Nutricional – LOSAN), e dos documentos produzidos pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), sobretudo acerca dos
indicadores e monitoramento do direito à alimentação adequada.
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RESUMO
Trata-se de dissertação apresentada como parte das exigências de Programa de Mestrado em Direito, contida na linha de pesquisa “Pessoa, Direito
e Efetivação dos Direitos Humanos no contexto Social e Político Contemporâneo” afeta à área de concentração “Hermenêutica e Direitos
Fundamentais”, teve como escopo analisar e discutir a importância da participação ativa popular no controle social do Estado através do exercício
efetivo da cidadania. Para tanto, procura-se demonstrar como um dos principais instrumentos disponíveis à sociedade no citado desiderato o
“Direito Fundamental à Informação” que no Estado brasileiro pós Constituição de 1988 passa a ser a regra, tornando por conseguinte o sigilo sobre
informações públicas, a exceção. Procura-se demonstrar que esse Direito Fundamental é corolário da transparência e de um Estado prestador de
contas. Visando alcançar o objetivo proposto utiliza-se como metodologia a pesquisa qualitativa, realizando-se levantamento bibliográfico. Aferese as constituições brasileiras do Império à Constituição de 1988 com destaque aos conteúdos afetos à gestão da informação e a cidadania em
cada período, identifica-se eventuais conquistas, evoluções e retrocessos de cada Constituição; procura-se analisar a evolução dos Estados
Nacionais com a crescente normatividade das constituições e consequente fortalecimento do direito à informação; busca-se ainda fundamentação
filosófica para o tema onde se demonstra razões fortes no sentido de que ações legítimas do Estado são aquela que se possibilitam a participação
dos envolvidos; estuda-se os Direitos Fundamentais, sua evolução histórica e seu reconhecimento através dos tempos assim como suas formas de
interpretação. Como resultado da pesquisa verifica-se de forma contundente que existem instrumentos constitucionais, infraconstitucionais,
jurisprudenciais, teóricos e filosóficos suficientes para que a sociedade como um todo possa exercer uma cidadania ativa, fiscalizando as ações
estatais com o fito de se evitar ao máximo o mau uso da coisa pública e se viabilize um pais mais justo. Contudo, apesar do forte aparado
disponível verifica-se que ainda não existe por parte da sociedade uma cultura fiscalizatória, fatores diversos levam a esta situação como por
exemplo o desconhecimento e a ignorância dos cidadãos quanto aos seus direitos, sobretudo quanto àqueles instrumentos constitucionais de
defesa do patrimônio público, o analfabetismo, a apatia da sociedade civil e a falta de políticas públicas em prol de uma educação cidadã também
foram observados. Ainda como resultado foram identificadas ações necessárias à correção dos problemas, quais sejam: a implementação de
políticas públicas no sentido de disseminar informações relativas aos direitos fundamentais; a inserção na grade curricular de ensino da disciplina
relativa à educação cívica; a busca por apoio de ONGs para a difusão dos direitos fundamentais assim como a utilização da inclusão digital como
ferramenta catalisadora de conhecimentos afetos à temática.
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RESUMO
As normas jurídicas estão a todo o momento se fazendo presentes nas relações humanas. Com o advento da Revolução da Informática, o Direito,
enquanto ocupante dos postos concomitantes de causa e efeito de inúmeras circunstâncias da nova realidade social emergente, procurou então
conformar-se. A percepção de novas e peculiares situações juridicamente relevantes, geradas pela amplitude alçada no meio virtual, acabou por
estender a hermenêutica da legislação já em vigor, mas cujas concepções primordiais sequer poderiam prever a situação social que se avizinhava,
às novas relações virtuais, de forma a abarcar muitos conceitos até então inéditos. Uma vez instaurados os novos paradigmas do meio virtual, o
Direito fez nascer também novas leis, especificamente para tratar das relações sociais em ambientes virtuais. O presente trabalho tem por
objetivos discorrer acerca das condicionantes histórica e social da evolução da informática no âmbito do Direito pátrio e internacional, e sugerir
classificação sintética para o ambiente virtual, à luz da legislação atualmente vigente e da jurisprudência firmada, principalmente no novo milênio.
Como resultado de esforço multidisciplinar, o Direito Virtual deriva de contribuições das mais diversas áreas do saber, que vão além do próprio
Direito ou da ciência Informática, mas dendritiza para outras áreas do saber, como Filosofia, Arquivologia, as Telecomunicações, Física, Ciências da
Comunicação, Sociologia, dentre tantas outras que vem a contribuir com o que hodiernamente se conhece como meio virtual. Além disso, o
trabalho busca definir o meio virtual com relação às condicionantes sociais, ainda que utilize o inevitável arcabouço tecnológico. E não há como
ser diferente; é exatamente nestas condicionantes que se encontra o direito vivo, o direito do dia-a-dia, que é aquele que compõe a maior parte
das questões jurídicas consuetudinárias. Dessa forma, identificam-se quatro elementos fundamentais do Direito Virtual: os bens virtuais, os
serviços virtuais, a personalidade virtual e as condutas virtuais. Além da legislação atualmente vigente, o Direito comparado torna-se fonte de
consulta imprescindível, dado que observar o direcionamento legislativo de países tecnologicamente mais desenvolvidos que o Brasil é, em última
análise, como olhar para o próprio futuro legislativo pátrio. Por fim, busca-se entender a evolução quanto à ratio decidendi que vem
fundamentando decisões jurisprudenciais pelo país. Com esse rico apanhado jurídico construído ao longo das últimas décadas, pretende-se enfim
discorrer acerca dos principais elementos e processos virtuais, de modo que o meio jurídico encontre este tão buscado direcionamento, e possa
então formar doutrina mais sólida que sirva de base à legislação virtual, na tentativa ulterior de pacificar o entendimento de ser esta, o Direito
Virtual, uma ciência autônoma. A metodologia empregada utiliza-se ainda de analogia e discussões doutrinárias acerca dos bens no mundo real,
os quais proverão adequação aos similares virtuais, no que lhes couber. Trata também dos serviços prestados em meio virtual. É importante
ressaltar que o trabalho ora apresentado não pretende esgotar o assunto, dado que seria esta tarefa simplesmente impossível – amanhã mesmo
poder-se-á instalar novo paradigma no âmbito das relações sociais em meio virtual, jamais convencionado ou imaginado aqui. Outrossim, tenta-se
organizar ideias sobre as questões mais relevantes e estáveis do meio virtual. Por fim, o trabalho apresentado reserva duas diferentes acepções
da palavra “real”: a primeira é aquela que se contrapõe ao “virtual”, como meio de comparação entre o mundo do tangível e o mundo do
intangível; a segunda trata daquela referente ao Direito das Coisas, ou seja, ao direito real.
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RESUMO
A dogmática penal enfrenta desafios imensuráveis no decorrer de sua existência, sobretudo quando a jurisprudência estabelece dados estatísticos
sobre determinado assunto, embaçando ou engessando quaisquer discussões ao pretexto de inalienáveis decisões superiores que tomam
contornos vinculantes. O presente trabalho visa ressaltar esse fenômeno da influência dessas decisões na adequação típica de determinados
delitos. Nessa senda, será que os dados ontológicos da realidade podem ter o condão de influenciar sistematicamente na dogmática penal ou são
apenas um parâmetro para a busca das finalidades e funções do direito penal, como sustenta a teoria funcionalista da ação? Trabalho de cunho
eminentemente descritivo, esteado principalmente em documentos encontrados em literaturas diretamente ligadas ao assunto que constituíram o
seu principal alicerce. A discussão toma forma ao analisar a conduta do agente que, intencionalmente, transmite na vítima o vírus HIV, isso porque,
dentro de um diagnóstico eminentemente empírico, enquanto esse vírus da imunodeficiência humana era tratado na literatura médica como
patologia incurável e de conseqüências letais incontestáveis - quanto chegava ao seu estágio mais avançado da doença que ataca o sistema
imunológico (AIDS) – correspondia na jurisprudência nacional o seu inquestionável aninus necandi, impondo, a reboque, a imputação ao crime de
homicídio, seja na sua forma consumada, seja na sua forma tentada. Observa-se, por outro lado, que esse dado da realidade também pode ser o
responsável para distinguir dolo de dano do dolo de perigo, o que sob o ponto de vista dogmático é patente o ilogismo. Não apenas a diversidade
do elemento objetivo, mas como a de conteúdo subjetivo são parâmetros a se concluir pela espécie de dolo a que se refere o momento de ação
ou omissão do agente. É inegável que o perigo também representa, em si mesmo, um resultado ou evento que consiste na alteração juridicamente
relevante ao mundo externo contendo a potencialidade de produzir a perda ou a diminuição de um bem, razão pela qual não se pode furtar de
considerar, a despeito da condição ou nível de letalidade de uma patologia, que a análise da intenção do agente há de ser perquirida na sua
gênesis e avaliada na sua razão. Na concepção da teoria eclética deve-se conceber objetivamente o perigo não se excluindo de uma avaliação
subjetiva, isto é, de uma apreciação sintética das circunstâncias, uma vez que perigo não é um conceito arbitrário por não ser uma simples
impressão, uma vez que o direito não tutela impressionalidades internas do indivíduo. Atualmente o que se observa é uma evolução da
jurisprudência no sentido de migração do animus necandi para o aninus laedendi, e de quando em vez entendendo a atuação do agente como dolo
de perigo; mudança esta diretamente proporcional ao diagnóstico da AIDS como doença não mais etiquetada como de altíssima letalidade.
Entender e aceitar esses fatos como diretivas a uma pretensa adequação típica é incontestavelmente destoar das novas tendências da dogmática
penal, sobretudo, aos parâmetros que desassociam os postulados do sistema finalista da ação e se aproximam aos do sistema funcionalista.
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RESUMO
O artigo trata sobre a incorporação do Estatuto de Roma ao ordenamento jurídico brasileiro. O Direito Penal Internacional teve sua origem em
1648 com o Tratado de Vestifália, contudo foi apenas em 1998, através do Estatuto de Roma que foi criado o Tribunal Penal Internacional. O
Tribunal Penal Internacional foi criado para exercer funções jurisdicionais relacionadas aos crimes mais graves contra os direitos humanos durante
os conflitos armados: genocídio, crimes de guerra, crimes de agressão e contra humanidade, contidos no Artigo 5º, inciso I, Estatuto de Roma.
Diferentemente da Corte Internacional de Justiça, que julga Estados, a competência do Tribunal Penal Internacional vincula-se ao princípio da
personalidade ativa ligado à nacionalidade do autor da infração. O Tribunal entra em vigor em 2002, com a participação de 122 países. O Brasil
aderiu ao Estatuto de Roma em 2002, através do Decreto nr 4.388/02, que prevê em seus dois primeiros artigos que o Estatuto de Roma deve ser
cumprido integralmente como nele está inscrito e qualquer alteração ou ajuste do acordo está sujeita à aprovação do Congresso Nacional,
incluindo o Brasil no quadro de Estado signatário. Entretanto, aparentemente, existem conflitos entre a Constituição Federal do Brasil/88 e
algumas previsões contidas no Estatuto de Roma. Como exemplo, o Estatuto prevê pena perpétua quando justificada pela gravidade dos fatos. Em
contrapartida, a Constituição Federal/88, em seu artigo 5º, XLVII, b, proíbe tal cominação. Dessa forma o presente artigo tem como objetivo
analisar possíveis conflitos entre as cláusulas existentes no Estatuto de Roma e o nosso ordenamento jurídico. Para esse fim foi realizada uma
pesquisa bibliográfica baseada em fontes primárias (leis) e em fontes secundárias (doutrina e jurisprudência). Além disso foi realizada uma análise
dos projetos de lei existentes no Congresso Nacional que tratam do assunto. O trabalho chega à conclusão que a recepção do referido diploma
ocorreu em consonância com princípios elencados na Carta Magna pátria. Por isso, os conflitos suscitados entre o Estatuto de Roma e a
Constituição Federal são apenas aparentes, não havendo, portanto, que se falar em incongruência entre o ordenamento jurídico interno e o
internacional, estabelecido pelo Tribunal.
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RESUMO
O trabalho tem o escopo de analisar o papel que as Súmulas Persuasivas ganharam após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015,
uma vez que o códex expandiu o alcance e a força de tais provimentos. Será feita a diferenciação entre Súmulas Vinculantes e Súmulas
Persuasivas, demonstrando que estas ganharam o mesmo status de obrigatoriedade daquelas, passando a ser provimentos judiciais vinculantes e
obrigando todo o Poder Judiciário e a Administração Pública. Será demonstrado que os Provimentos Judiciais Vinculantes deram maior poder de
decisão às Cortes, diminuindo a discricionariedade dos magistrados de primeiro grau. O trabalho será desenvolvido por meio de pesquisa
bibliográfica e de jurisprudências, buscando verificar qual a efetiva consequência para a Justiça dessa aplicação nos recentes julgados. A pesquisa
será instrumentalizada pelo método teórico-analítico, buscando fazer uma análise crítica dos resultados observados. Primeiramente deve-se
observar que as Súmulas Vinculantes são uma espécie de enunciado com poder de imperatividade, pois possuem força obrigatória. São editadas
apenas pelo STF, por dois terços de seus membros, e vinculam todo o Poder Judiciário e os órgãos da Administração Pública. Estão previstas na
Constituição Federal e versam sobre matéria constitucional sobre a qual existam demandas repetitivas e cujas decisões possam causar insegurança
jurídica. A Súmula Vinculante não é lei, pois não passa pelo processo legislativo, entretanto tem força de lei. Caso uma Súmula Vinculante não seja
observada, é cabível a Reclamação direta ao STF. Já as Súmulas Persuasivas são enunciados criados por Tribunais, como síntese da sua
jurisprudência diante de demandas repetitivas que causem relevante controvérsia. Para que não haja diversidade de decisões, a corte pacifica o
seu entendimento editando uma Súmula Persuasiva. Mas os juízes não eram obrigados a observá-las, servindo apenas para influenciar as decisões
dos magistrados. Com a edição do novo CPC, é necessário rever o poder de tais Súmulas. Em seu art. 927 o CPC determina que o juízes e o
Tribunais devem observar não só os enunciados das Súmulas Vinculantes, mas também os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça, bem como a orientação do plenário ou do Órgão Especial aos quais estiverem vinculados. São os Provimentos
Judiciais Vinculantes, com previsão também nos artigos 932 e 332 do código. A partir daí os juízes de primeiro grau, diante de um caso concreto
cujo objeto envolva uma questão já sumulada, serão obrigados a aplicá-la, cabendo ao advogado demonstrar a distinção e a peculiaridade que
envolve o seu caso, com o intuito da não aplicação de determinada súmula. Este instituto é o que se chama distinguish, do direito norteamericano, previsto no art. 489, §1º, V, CPC. Tal força também foi estendida aos enunciados dos Tribunais de Justiça sobre direito local. Sendo
assim, as Súmulas Persuasivas ganharam o mesmo status de obrigatoriedade que as Súmulas Vinculantes. É importante observar a força que tais
enunciados ganharam, pois não será necessário que passem por todo o processo de edição e aprovação de uma Súmula Vinculante para que o
provimento tenha a mesma força. O novo CPC trouxe esta mudança com o escopo de garantir a segurança jurídica, bem como de diminuir a
demanda ao Poder Judiciário e promover a celeridade processual, pois as partes já terão um conhecimento anterior sobre a posição que
determinado tribunal adota a respeito da matéria em discussão. Entretanto, deve-se ponderar até que ponto os Provimentos Judiciais Vinculantes
afetam a discricionariedade do juiz ao analisar certa demanda, afetando a sua independência. Ou seja, é importante questionar se o uso de tais
provimentos não vai retirar do magistrado o seu livre convencimento, restringindo a sua liberdade de decidir, uma vez que agora ele deve se
submeter aos Provimentos Judiciais Vinculantes.
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RESUMO
Arnaldo Vasconcelos (1945-2017), jusfilósofo cearense, autor da Teoria da norma jurídica (2016), dentre outras obras, é o autor da maior
refutação do pensamento positivista no Brasil, sob o advento da publicação da Teoria Pura do Direito – repasse crítico de seus principais
fundamentos (2009). O autor transcende a experiência jurídica de seu tempo e propõe-se enfrentar uma questão sedimentada no inconsciente
coletivo dos juristas; esse é o papel do jusfilósofo, na medida em que coloca em crise o conformismo cujas entranhas se arraigam no pensamento
e tornar-se difícil superá-las. Não raro, lê-se nos ramos doutrinários que se ocupa de assentar que a norma jurídica tem característica imperativa,
reproduzindo inadvertidamente o que se aceitou ao longo do tempo, aprioristicamente. Para Arnaldo Vasconcelos a norma jurídica é regra de fim,
evidenciando o processo de interpretação para a aplicação normativa, isto porque atende ao conceito mais amplo de norma jurídica, englobando
o legal, o ilícito, o lícito e não se vincula, tão somente, ao processo de criação estatal, tampouco a sua obrigatoriedade dependeria da atuação do
poder institucionalizado ou coação, posto que a norma jurídica espelha-se na liberdade. Com efeito, é necessário repassar a problematização do
tema, em breve passeio pelo arcabouço teórico percorrido por Arnaldo Vasconcelos e, por último, demandar as consequências do que se pode
chamar de manifesta inconsequência jurídica. A metodologia empregada é do tipo bibliográfica, tomando-se como referencial teórico o
pensamento de Arnaldo Vasconcelos e a consignação de sua teoria da norma jurídica, ao passo que a abordagem é livre e exploratória sobre a
temática, dada a importância de uma reflexão crítica sobre o problema. O jusfilósofo assinala o certame do imperativo normativo, como problema
de essência é conjecturado na estranheza pela qual algumas doutrinas colocam, inadvertidamente, a imperatividade como característica da norma
jurídica, a despeito de sua difusão sem qualquer explicação criteriosa. A crítica à imperatividade, como recupera Arnaldo Vasconcelos, deriva, a
princípio do jurista tcheco Hans Kelsen (1881-1973), ao afirmar em síntese que não se distingue a norma jurídica da norma moral; que a
imperatividade é diferente de coativismo e que sem o ilícito, a única coisa que caracterizaria a norma jurídica, esta fracassaria, mas este primeiro
Kelsen do juízo hipotético deixou-se enveredar, , secundariamente, pelo imperativismo despsicologizado. Para tanto, Arnaldo Vasconcelos
rediscute a questão com o juízo hipotético disjuntivo, do jusfilósofo argentino Carlos Cossio (1903-1987), com a sua teoria egológica do direito,
reafirmando o papel da liberdade entre a escolha pelo adimplemento lícito (endonorma) e a sanção do ilícito (perinorma), daí porque o sujeito,
verbi gratia, pode adimplir ou não uma obrigação voluntariamente, antes que possa a ser responsabilizado por isso. Para Arnaldo Vasconcelos a
concepção da norma jurídica é um predicado do ser-acidente, vale dizer, como elemento contingencial da experiência humana, em relação aos
fatos e que são o ser-substância, isto é, os elementos de natureza; o jurídico é a qualificação do fato humano, social e econômico, de tal sorte que
o Direito abrange o fato de qualquer ordem a qual o legislador atribui valor, a fim de preservá-lo, concluindo-se que o problema da norma jurídica
conectar-se com o ser-substancial é fato, muito embora a norma encontra-se no campo acidental. Neste sentido Arnaldo Vasconcelos constrói que
essas dimensões tem como consequência uma à outra, em uma palavra a norma jurídica transita entre esses dois mundos, o ser o dever-ser, o
substancial e o acidental, não obstante, a natureza da norma jurídica ocupa o espaço comportamental da liberdade, diametralmente oposto ao
campo da imperatividade.
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RESUMO
O presente trabalho tem como proposta analisar os casos dos brasileiros que foram condenados à morte na Indonésia por tráfico de drogas, sob a
ótica do conceito de moral. O objetivo do trabalho é diferenciar as formas como as leis dos dois países, Brasil e Indonésia, são formuladas
conceituando principalmente a questão do entendimento da “moral” em relação a formação da consciência social que influencia diretamente nas
leis jurídicas de determinada sociedade. A metodologia utilizada foi a bibliográfica. O brasileiro Marco Archer era instrutor de voo livre e foi preso
ao tentar entrar na Indonésia, em 2004, com 13 quilos de cocaína escondidos nos tubos de uma asa delta. A droga foi descoberta pelo raio-x, no
Aeroporto Internacional de Jacarta. Archer conseguiu fugir, mas foi preso duas semanas depois. Outro brasileiro, Rodrigo Gularte, também foi
preso em 2004. A moral varia no tempo e no espaço. Assim, cada povo possui sua moral, que evolui no curso da história, consagrando novos
modos de agir e pensar. O dever moral não é exigível em juízo, reduzindo-se a dever de consciência, enquanto o dever jurídico deve ser observado
sob pena de o transgressor sofrer os efeitos da sanção organizada, aplicável pelos órgãos especializados da sociedade. Desde o governo Lula, o
Brasil vem trabalhando diplomaticamente na tentativa de anular a pena de Archer de execução para prisão perpétua. As tratativas continuaram ao
longo do governo Dilma, mas foram inúteis. No dia 18 de janeiro, o governo indonésio matou Archer a tiros . Gularte teve o mesmo destino, foi
executado em 28 de abril. As normas do Direito são elaboradas pelo legislador, pelos juízes, pelos usos e costumes, sempre por terceiros, podendo
os seus mandamentos coincidir ou não com as convicções que temos sobre o assunto. Podemos criticar as leis, das quais dissentimos, mas
devemos agir em conformidade com elas. Isso significa que elas valem objetivamente, independentemente, a despeito da opinião e do querer dos
obrigados. Essa validade objetiva está além das pessoas, das normas jurídicas, as quais se põem, por assim dizer, acima das pretensões dos sujeitos
de uma relação, superando-as na estrutura de um querer irredutível ao querer dos destinatários, é o que se denomina heteronômica. A moral é
autônoma, é de foro intimo, cada um tem seus próprios valores morais e que, não necessariamente, são iguais aos dos demais indivíduos, assim
sendo, conclui-se neste estudo que os valores morais referentes ao tráfico de drogas da Indonésia não são os mesmos que as do Brasil, por esse
motivo os Brasileiros foram presos lá e as tentativas de revogação da pena foi anulada.
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RESUMO
A lei 12.305/2005, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, além de trazer em seu arcabouço a regulamentação para a
destinação final de maneira ambientalmente correta, também dispõe sobre o fechamento dos lixões e determina que eles sejam substituídos por
aterros sanitários, dando destaque a inovações, como a inclusão social das organizações de catadores. Nesse sentido, o presente estudo pretende
demonstrar o Programa Pró-Catador no Município de Macapá, não somente sob o prisma de inclusão social, mas como instrumento capaz de
minimizar os impactos ambientais decorrente do despejo de resíduos sólidos e de ser uma das políticas públicas a contribuir para o meio ambiente
equilibrado e preservado para as presentes e futuras gerações, em face da importância da coleta, separação e seleção de materiais recicláveis.
Tem ainda o fito de identificar quais os motivos que levam a não implantação desse programa em Macapá. Para a construção da pesquisa, partiuse da seguinte hipótese: o maior entrave para a efetiva implantação do programa Pró-Catador no Município de Macapá é a omissão do agente
público responsável pela realização desse serviço. A problemática, nesse sentido, consistiu em responder o que de fato impede a implantação do
programa Pró-catador no Município de Macapá O método empregado para a realização desta pesquisa foi o bibliográfico através do uso de fontes
secundárias, como livros, teses, dissertações e artigos científicos sobre o referido tema. E concomitante a esse método, fez-se uso de pesquisa de
campo junto ao Ministério Público do Estado do Amapá (Promotoria de Justiça do Meio Ambiente), no intuito de conhecer a atuação ministerial
acerca da problemática dos resíduos sólidos urbanos, e, ainda, visita no Aterro Sanitário de Macapá, visando confrontar a realidade da atividade
desenvolvida pelos catadores e catadoras com a legislação correlata estudada. Paralelamente, foram realizadas entrevistas com Representante da
Coordenação do Programa Pró-Catador no Município de Macapá e com o Presidente da Associação dos Catadores de Macapá – ACAM. A
importância deste estudo decorreu do fato de envolver um tema de grande repercussão social, que serve de instrumento capaz de amenizar os
impactos ambientais decorrente do despejo de resíduos sólidos. O que se constatou ao final da pesquisa foi que, na verdade, falta interesse
político para resolver o problema para a melhoria de condições da atividade desenvolvida pelos catadores, haja vista que instrumentos legais
foram firmados e existe recurso orçamentário para se colocar em prática. Os resultados apontaram que, ao longo desses anos, o cenário não
mudou em Macapá, muito embora tenha ocorrido a evolução de lixeira pública a céu aberto para aterro sanitário, as condições de trabalho dos
catadores continuaram inalterada. Desta forma, concluiu-se que o maior entrave para a efetiva implantação do programa Pró-Catador no
Município de Macapá é gestão dos entes responsáveis, haja a vista que existe recurso financeiro disponível para a 1ª etapa do programa, que é a
reforma do galpão de triagem e nada avançou além de pactos assumidos entre Estado do Amapá e Município de Macapá, para a consecução dessa
meta.
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RESUMO
Da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 até os dias atuais foram celebrados diversos acordos internacionais, por meios das
principais organizações internacionais universais e regionais, com o propósito de proteger os direitos humanos e com o objetivo de controle e
supervisão. A partir do estudo da matéria teve-se a oportunidade de analisar que a evolução da proteção internacional dos direitos humanos,
especialmente dos direitos econômicos, sociais e culturais, nos sistemas regionais pode ser apreciada tanto à luz da doutrina quanto da
jurisprudência e dos trabalhos dos órgãos de supervisão. Algumas questões discutidas no seio dos órgãos responsáveis pelo controle e supervisão
demonstram os esforços desenvolvidos no continente europeu e latino-americano para uma proteção mais efetiva dos direitos econômicos,
sociais e culturais, com base no reconhecimento do caráter indivisível dos direitos humanos. No continente americano a proteção ocorre por meio
do Protocolo de San Salvador, instrumento adicional a Convenção Americana de Direitos Humana, criada pela Organização dos Estados
Americanos. O sistema de petições individuais ou comunicações individuais da Convenção Americana é reservado somente ao direito de
associação e liberdade sindical e ao direito à educação, contidos, respectivamente, nos artigos 8°, 1, a, e 13, ambos do Protocolo de San Salvador.
Atualmente, o procedimento perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos inicia-se por meio de uma petição escrita, que pode ser da
autoria da própria vítima ou de terceiros, incluindo as organizações não-governamentais. Na representação, o denunciante original deve apontar
os fatos que comprovem a violação de direitos humanos denunciada, assinalando, se possível, o nome da vítima e de qualquer autoridade que
tenha travado conhecimento com os fatos. A presente contribuição pretende fazer uma apreciação da proteção internacional dos direitos
econômicos, sociais e culturais no sistema do continente americano por meio da analise do sistema de petições individuais da OEA, basenado-se
nos relatórios de admissibilidade da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e na jurisprudências da Corte Interamericana de Direitos
Humanos.
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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo analisar a importância dos catadores de lixos e a sua estreita relação com o gerenciamento dos resíduos sólidos
do Município de Macapá, Estado do Amapá. Levantou-se como hipótese que a função do catador de lixo é essencial para o gerenciamento dos
resíduos sólidos, exercendo papel social e ambiental relevante, devendo ser incentivado e apoiado. A metodologia foi a revisão bibliográfica sobre
a doutrina ambiental e os resíduos sólidos, bem como a visita in locu na lixeira urbana de Macapá, para identificar e caracterizar os catadores de
lixo. Com base neste objetivo identificou-se que o município apresenta problemas infra-estruturais graves, como ausência de saneamento básico e
coleta seletiva de lixo, ou seja, inexiste política pública sustentável que resulte efetivamente em benefício para o meio ambiente e a coletividade.
Existem homens, mulheres que do lixo, fazem sua fonte de sustento, dele retiram materiais de reuso que serão reintroduzidos no ciclo de
produção de inúmeros produtos. Enquanto um número deles trabalha no lixão, outros perambulam pelas ruas buscando o material diretamente
do lixo domiciliar deixado à porta, ou recolhendo em carrinhos, papéis e outros produtos de reuso. Os catadores de material reciclável hoje são
reconhecidos como categoria profissional, desempenhando um importante papel na recuperação do meio ambiente, pois boa parte do que seria
destinado ao aterro sanitário é recuperado por eles, reduzindo o volume de material despejado, apesar do reconhecimento público e
representação profissional através do MNCR (Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis), observa-se a necessidade de retirar da
precariedade e formalizar o catador de material reciclável. O movimento dos catadores de material reciclável possibilitou a inclusão da categoria
como objetivo da Lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010). Neste sentido, a lei destaca que estados e municípios são
incentivadores da criação de cooperativas e associações desta categoria, gozarão de prerrogativas quanto a recursos públicos da União para o
setor de limpeza pública, neste sentido, como é no município que as políticas são construídas, a pesquisa visa identificar medidas, ações e
estratégias do Poder Público municipal com vistas ao cumprimento do que dispõe a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos quanto ao
gerenciamento desses resíduos e de que modo está incluído o catador de material reciclável, tendo como ponto de vista a sustentabilidade na sua
multidimensionalidade social, econômica, ética, ambiental e jurídico-política. O fundamento do valor social do trabalho e da livre iniciativa, aliado
à sustentabilidade, foram o elemento inspirador da lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos naquilo que se refere ao catador de lixo. Esta
pesquisa teve por foco os fundamentos da cidadania e do valor social do trabalho, procurando identificar as ações, medidas e estratégias no
âmbito do Município de Macapá, voltadas para os catadores de lixo no sentido de retirá-los da precarização, identificando-se o contingente de
pessoas que trabalham diretamente na catação de material reciclável, analisando o modo como o princípio da sustentabilidade tem influenciado a
tomada de decisão do governo local no âmbito das ações de limpeza urbana. Como resultado constatou-se que o Município de Macapá não tem
registros de números de catadores de lixo e nem políticas públicas, acerca das medidas tomadas pelo poder público local para a implantação de
cooperativa ou associação de catadores de lixo.
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RESUMO
Esse é um resumo expandido que tem por base os escritos do filósofo político John Rawls no seu livro Uma Teoria de Justiça e visa destacar a
importância do exercício da cidadania plena pelas minorias para uma boa ordenação do meio social. Para esse fim, confronta-se a constituição
justa rawlsiana, juntamente com seus processos legislativos que acompanham sua elaboração, aos controles de constitucionalidade possíveis,
levando em consideração que a sociedade que se está lidando é a elaborada pelo autor em sua teoria de justiça como equidade. O autor, ao lidar
com minorias, fixa o objetivo de equipara-las de forma equitativa, e para isso aplica os dois princípios da justiça, liberdade igual e igualdade
equitativa de oportunidade, juntamente com o conceito de véu da ignorância de forma total e parcial para elaborar uma constituição justa com
todos os indivíduos, dividindo os estágios de elaboração da mesma em quatro. O primeiro estágio é período pré-constituinte, onde o véu da
ignorância está posto de forma completa e as partes acordam em avaliar as leis, compatibilizar ideias divergentes e determinar os limites das
obrigações políticas. Já os estágios seguintes, segundo e terceiro, fazem parte da convenção constituinte propriamente dita. As partes começam a
fixar um processo político regido pela carta constitucional, formular os direitos básicos de cada cidadão e estipulam um processo político. Adiante,
aplicam o primeiro princípio da justiça ao processo político e buscam uma justiça procedimental perfeita. Por fim, o último estágio trata sobre a
aplicação das regras estabelecidas anteriormente aos casos concretos pelos juízes e delegados. A estrutura da sociedade rawlsiana é formulada
com intuito de evitar que leis injustas sejam postas em práticas. Os dois princípios da justiça desempenham essa função consoantes com o véu da
ignorância, porém, o autor estabelece que as leis podem conter aparência de justas e serem, na realidade, injustas, pois, no terceiro estágio a
busca por uma justiça procedimental perfeita é ineficaz, tendo em vista que não se tem como garantir que resultados injustos não ocorram, seja
qual for o sistema político. Dessa forma, partindo de um ensaio de comparação, pretende verificar se na constituição justa elaborada por John
Rawls, os menos favorecidos seriam beneficiados pelos controles de constitucionalidade caso leis injustas fossem postas em prática. O controle
preventivo é feito no terceiro estágio, pois qualquer proposta de lei é julgada do ponto de vista de um legislador que não conhece suas
particularidades, apenas obedecendo os limites impostos pela constituição e pelos princípios da justiça. O repressivo, que é exercido após a
promulgação da lei, se faz necessário, pois, segundo o autor, as leis no âmbito das políticas econômicas e sociais possuem opiniões diversas e
necessitam de informações que ainda não estão disponíveis no momento da sua entrada na legislação, sendo necessário o princípio da diferença
atuar para que os menos favorecidos não sejam prejudicados. O controle de constitucionalidade difuso pode ser aplicado na sociedade bem
ordenada de Rawls com base no conceito de estrutura básica presente na respectiva teoria. Ele formula seus princípios de justiça levando em
consideração as relações entre particulares e cuidando para que as mesmas não os minassem, não trabalhando com a ideia de um poder único e
central. Por fim, o controle constitucional por via incidental será aplicado, pois no terceiro estágio o autor afirma que as leis têm aparência de
justas, sendo constatada a injustiça apenas posteriormente, na aplicação das leis no caso concreto. Mediante ao exposto, verifica-se que ao
analisar a teoria de justiça como equidade de John Rawls, conclui-se que qualquer possível falha no processo legislativo poderá ser alvo de
controle de constitucionalidade, apresentando assim uma segurança adicional aos menos favorecidos.
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RESUMO
A história do Direito Constitucional e dos direitos fundamentais se entremeia e confunde com a luta histórica pelo poder e pela limitação do poder.
Apesar de o conceito moderno de Constituição ser relativamente novo, a batalha pela limitação do poder é antiga e envolve parâmetros muito
além do condicionamento jurídico. De maneira concisa o constitucionalismo e o neoconstitucionalismo podem ser entendidos como alicerçados
em um binômio de limitação do poder e supremacia da lei, de forma que o reconhecimento de direitos fundamentais, juntamente à organização
do poder, é exaltado pela doutrina como a mais importante função de uma constituição, cuja preciosidade das conquistas históricas se reflete não
apenas por meio da determinação destes direitos, mas pela garantia de sua permanência sob a proteção constitucional. A supremacia da
constituição que vigora nos Estados Democráticos de Direito, bem como a força normativa da constituição, solidificam que a superioridade
hierárquica das normas constitucionais é característica ínsita e distintiva desta classe normativa, fundamento de todo o constitucionalismo
contemporâneo. Assim, estando a constituição hierarquicamente superior às demais normas e orientando todo o ordenamento jurídico, não pode
ter sentido meramente especulativo ou de programa sem concretização. O Brasil vivencia episódios de protestos e ondas de insatisfação social,
convulsionadas por motivações inúmeras, mas indiscutivelmente resvalando ou atingindo diretamente os direitos fundamentais abraçados e
garantidos pela Constituição. Se existe determinação constitucional pela inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, se as normas que tratam de direitos fundamentais têm aplicação imediata e não excluem direitos fundamentais decorrentes do
regime e dos princípios adotados, se estes direitos não estão resumidos e limitados a um artigo ou título da Constituição, mas amalgamados por
toda sua essência, é com supedâneo na força normativa e na supremacia da constituição que a fundamentalidade destes direitos se encontra
cabalmente protegida, tornando-se necessário mensurar, ainda que de forma propedêutica, elementos formadores das causas de suas
transgressões, de maneira a alinhar estes efeitos na atual ordem jurídica. O objetivo desta pesquisa é a efetiva análise dos direitos fundamentais
presentes na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu conceito jurídico-teórico e sob a ótica dos direitos subjetivos
consequentes de sua inobservância, abordando um paradigma social caracteristicamente destoante do ideal constitucional, orientando-se a
metodologia em revisão bibliográfica, jurisprudencial e na discussão acadêmica. A pesquisa conclui pela existência de elementos disfuncionais e
colaboradores à não-realização da Lei Maior, não devendo, entretanto, impedir o reconhecimento dos direitos fundamentais como imperativo
constitucional.
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RESUMO
O presente trabalho científico tem como objetivo analisar o processo de ocupação no Canal do Jandiá, na cidade de Macapá/Amapá/Brasil, que
vem ocorrendo com as construções de moradias irregulares, colocando em risco tanto a preservação ambiental do local como a saúde da
população que reside nas proximidades. Com o intuito de verificar a forma de ocupação, bem como obter dados acerca das fiscalizações realizadas
no local, foi adotada a pesquisa de campo para a elaboração do artigo, com a realização de diligências, tanto no Canal do Jandiá, mais
especificamente no perímetro que corresponde à área localizada no bairro Pacoval, próxima a ponte Sérgio Arruda, bem como a aplicação de
questionário (semiestruturado) à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM, órgão municipal responsável pela proteção e fiscalização da
área. A pesquisa bibliográfica foi necessária para a construção do referencial teórico, com base na doutrina ambiental e legislação pertinente, o
que possibilitou identificar os dispositivos legais de proteção ao meio ambiente violados e os princípios ambientais infligidos. As ocupações
irregulares estão colocando em risco a preservação do meio ambiente natural. A construção de moradias no Canal do Jandiá não é um caso
recente, segundo informações prestadas pela SEMAM, o fato vem ocorrendo ha mais de dez anos, tendo sido realizadas, no início das invasões,
fiscalizações no local, que resultou na apreensão de materiais de construção e demolição das edificações. Contudo, as famílias insistiram em
permanecer no local, levantando novas palafitas, havendo atualmente cerca de 52 (cinquenta e duas) casas construídas irregularmente. A
presença dos civis no Canal está acarretando vários danos ambientais, como o assoreamento do Canal do Jandiá, devido ao acúmulo de resíduos
sólidos, o que impede o curso de água no Canal, bem como a falta de saneamento básico, que ocasiona a poluição e a degradação da qualidade
ambiental. O fator que gerou preocupação no decorrer do estudo, foi a constatação do descarte in natura dos dejetos humanos despejados
diretamente e sem qualquer tratamento no ambiente natural. Verifica-se a violação do Princípio do Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado,
expresso no art. 225, da Constituição Federal de 1988, pois a inobservância desse princípio ocasiona diversos malefícios tanto no âmbito
ambiental, citando-se o assoreamento do rio, perda da biodiversidade. Assim com de ordem social, tendo em vista que o acúmulo de resíduos
sólidos no local ocasiona a proliferação de vetores transmissores de doenças. A SEMAM notificou os ocupantes, afim de que desocupassem a área,
porém, a medida restou infrutífera, tendo em vista que muitos que residem na área objeto de estudo, não possuem outro lugar para edificar sua
moradia. Em vista ao Princípio da Natureza Pública da Proteção Ambiental, pois é dever da sociedade e do Poder Público a preservação e a
proteção do meio ambiente, sendo necessário que o ente público apresente soluções para cumprir o dever que lhe foi conferido. Desta forma,
para que seja sanada, a problemática, os ocupantes precisarão ser transferidos para outro local, obtendo moradias em programas de habitação.
De acordo com informações obtidas na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, houve o levantamento do número de invasores no Canal, sendo
solicitada a SEMDUH – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional a inscrição dos ocupantes em programas habitacionais. Se
providências não forem tomadas para tornarem eficazes as normas de proteção ambiental, não havendo colaboração dos ocupantes pelo período
que permanecerem no local, no que tange ao abandono da prática do despejo de lixo doméstico e outros resíduos sólidos no Canal, e se houver
morosidade do Poder Público no processo de transferência dos moradores, os impactos ambientais serão progressivos e ameaça o bem estar da
própria população que insiste em permanecer naquele ambiente.
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RESUMO
O presente trabalho intenta apresentar os dados de Projeto de Pesquisa Produtividade ( UNESA 2017) que investiga as decisões no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro após a entrada em vigor da Lei 13.105 de 16 de março de 2015, o então novo Código de Processo
Civil, em especial, sobre a metodologia de utilização de precedentes em sentenças, decisões monocráticas e acórdãos. A legislação processual
brasileira vem passando por inúmeras transformações nas últimas duas décadas, pós CRFB 88. Em especial, o direito processual civil, sua
codificação de 1973 e outras leis esparsas sofreram ajustes ou mesmo inovações que afetaram, de modo espaçado, mas orquestrado, a tutela de
conhecimento,execução e de urgência. Tais transformações legislativas foram realizadas em movimentos reformadores mais ou menos
concentrados em períodos e diversidade temática, como, por exemplo, maior acessibilidade gratuita à justiça, meios alternativos, simplificação de
ritos, possibilidade de tutelas antecipatórias gerais e específicas e, em especial, uma nítida opção legislativa pela valorização da jurisprudência
dominante nos tribunais locais e superiores de modo a permitir, ainda que indiretamente, a possibilidade de repercussão plural de certas decisões
judiciais, em processos de acesso individual aos órgãos do Poder Judiciário. Em especial, este último item, bastante valorizado após a EC 45/2004 e
sua legislação regulamentadora, obteve do legislador do CPC 2015 um lugar de destaque através de institutos como a improcedência liminar do
pedido (art.332), incidente de resolução de demandas repetitivas (arts. 976 a 987), assunção de competência (art. 947), recursos especial e
extraordinário repetitivos ( art. 1036), bem como a própria teorização de fundamentação das decisões judiciais (art. 489). E tudo isso com o
mandamento da uniformização, manutenção, estabilização, integralização e coerência de sua jurisprudência, por óbvio, em consonância com os
tribunais superiores. Assim, resta a expectativa de cumprimento do art. 5º, XXXV da CRFB de 88 e frente ao CPC 2015 e suas diretrizes
uniformadoras até mesmo de julgamentos colegiados acabados, como no caso do art. 942 e sua “aplicação da técnica”. É necessário e urgente o
acompanhamento da aplicação de tais institutos na realidade prática do Judiciário. OBJETIVOS: Os objetivos gerais: Apresentar dados quantitativos
e qualitativos sobre a operação prática de institutos de repercussão plural previstos no CPC 2015 no Judiciário fluminense, em especial em
decisões monocráticas e colegiadas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro com base na jurisprudência predominante
(precedentes). Identificar os institutos processuais utilizados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro no exercício da Jurisdição no direito
de Ação, Defesa e Recursos dos jurisdicionados, quando da utilização da jurisprudência predominante (precedentes). Como objetivos específicos:
Avaliar a fundamentação jurídica utilizada pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro no exercício da Jurisdição com a prática de institutos
de repercussão plural previstos no CPC 2015. Enumerar os casos que em que a operação prática de institutos de repercussão plural previstos no
CPC 2015 levou ao julgamento e encerramento precoce do exercício da Ação, Defesa e Recurso por parte dos jurisdicionados. Identificar os casos
em que a operação prática de institutos de repercussão plural previstos no CPC 2015 levou à modificação da jurisprudência predominante no
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Verificar os casos em que o jurisdicionado conseguiu demonstrar a não aplicabilidade de
instrumentos de repercussão plural ao seu caso concreto.
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RESUMO
O Estado Democrático Constitucional é um modelo consolidador dos direitos fundamentais ao assegurar a supremacia das normas constitucionais
na sociedade contemporânea, consolidando as conquistas liberais, sociais e decorrentes da solidariedade e da comunidade, além da efetiva
participação da sociedade na tomada de decisões políticas. Desta forma se procura garantir os direitos fundamentais nas três dimensões
existentes. O principal objetivo é efetivar a prevalência dos direitos fundamentais individuais e coletivos. Os direitos fundamentais de primeira
geração, considerados individuais ou negativos, são aqueles relacionados diretamente às pessoas, como o direito à vida, a igualdade formal, a
liberdade e manifestação de pensamento e crença. Os direitos fundamentais de segunda geração referem-se aos direitos sociais, como o direito à
saúde, moradia, educação, segurança, lazer, previdência e os direitos relacionados aos trabalhadores. Em se tratando de direitos fundamentais de
terceira geração incluem-se os direitos difusos e coletivos e ainda há discussão sobre a consolidação de uma quarta categoria de direitos
fundamentais que para alguns autores refere-se à participação democrática enquanto outros defendem se tratar de direitos relacionados à
engenharia genética. É neste contexto, de observância do Estado Democrático Constitucional no Brasil, firmado a partir da Constituição de 1988,
que se pretende discutir neste trabalho o papel dos provimentos judiciais vinculantes e sua compatibilização com os direitos e garantias
fundamentais, sobretudo no que diz respeito à igualdade jurídica. Os provimentos judiciais vinculantes, previstos no novo Código de Processo Civil,
não se confundem com os precedentes judiciais presentes no sistema
norte-americano, mas são neles inspirados, na medida em que, possuem
efeito vinculante obrigatório no plano vertical. A doutrina brasileira festeja a existência destes instrumentos como a sentença de improcedência
liminar do pedido, o incidente de resolução de demandas repetitivas, a assunção de competência, a multiplicidade de recursos repetitivos nos
Tribunais Superiores, dentre outras medidas que assegurem a aplicação do entendimento das instâncias superiores de imediato, com vistas a dar
ao jurisdicionado uma resposta célere e efetiva em plena consonância com os princípios da isonomia, acesso à justiça, celeridade e efetividade que
tanto devem ser atendidos pelo Poder Judiciário e, portanto, é imperioso trazer à baila a discussão se, de fato, os provimentos judiciais
vinculantes se coadunam com os anseios de Estado Democrático Constitucional.
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RESUMO
O tema do artigo aborda os aspectos relacionados à poluição sonora e os enfrentamentos realizados pelos órgãos de segurança pública na cidade
de Belém, capital do Estado do Pará. A discussão tem um ponto de partida que é a questão ambiental através da Lei n° 9.795/99 que instituiu a
Política Nacional de Educação Ambiental. De acordo com o que preceitua essa lei, cabe ao Poder Público, in casu, ao Governo do Estado do Pará,
iniciar um processo de educação ambiental que envolva as instituições educacionais em geral, os órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente –
SISNAMA, os meios de comunicação de massa, as empresas privadas, as entidades de classe, e, finalmente, a sociedade em geral – e tudo isto com
vistas à resolução do problema da poluição ambiental local. O objetivo do trabalho foi de analisar a questão da poluição sonora na cidade de
Belém e os enfrentamentos realizados pelo Estado do Pará sobre a perspectiva legal. Os específicos: i) proceder levantamento de campo nos
diversos órgãos integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado competentes para a questão da poluição sonora; ii) mapear os bairros da
cidade de Belém que mais geram poluição sonora trazendo à lume as prováveis causas geradoras dessa poluição; iii) Verificar em que medida as
estratégias implementadas pelos órgãos do Sistema de Segurança Pública se traduzem ou podem ser traduzidas em políticas públicas de educação
ambiental. O problema de pesquisa – sua respectiva inquietação foi esta: de que forma o Estado do Pará realiza os enfrentamento no que diz
respeito à poluição sonora realizada na cidade de Belém. A metodologia utilizada contemplou a análise de documentos – e devido a isto foi uma
pesquisa documental de tipo quantitativa. Os resultados mostram que os registros de ocorrências de poluição sonora nos bairros do município de
Belém e seus Distritos no período de 2014, 2015 e 2016 teve as incidências absolutas de 400, 254 e 126, respectivamente. O que se pode notar, de
início, então, é que as incidências em 2016 foram reduzidas a mais de 2/3 – o que pode ser denotado como consequência direta das intervenções
do Estado nos respectivos locais. Por ordem, o estudo identificou que os bairros de ocorrências de poluição sonora foram no triênio citado:
Pedreira (56), Marambaia (53), Tapanã (45), Marco (43), Sacramenta (38), Guamá (37), Jurunas (35), Castanheira (33), Parque Verde (27),
Telégrafo sem fio (26) e Terra Firme (26). O que se pode notar, nesta análise, é que dos 11 (onze) bairros citados acima apenas dois – Pedreira e
Marco – não são bairros periféricos. Desta diminuição, todavia, de 400 incidências em 2014 para 126 em 2016 deve ser ressaltado tanto o caráter
de controle do Estado via intervenção de delegacia do meio ambiente (DEMA) quanto de trabalho do mesmo poder público com associações de
bairro e outros projetos sociais. Na entrevista realizada com a Secretaria de Segurança Pública o que se notou foi que a melhor estratégia de
enfrentamento para que esse índices diminuíssem foi a proximidade com a comunidade via a construção de alternativas para jovens e adultos em
espaços sociais. Não se deve esquecer, todavia, que paralelo a esses resultados, os locais de poluição sonora foram deslocados para outros
espaços.
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RESUMO
Conhecido popularmente do inglês “revenge porn”, apresentada pela doutrina sob a tradução literal: pornografia de vingança, o objeto da
pesquisa em fomento é uma prática que vem ganhando espaço nas mídias sociais ante a sua repercussão e consequência, que em maioria das
vezes são devastadoras na vida de quem é vítima de tal violência. Tal ato consiste na exposição da imagem de determinada pessoa em situação
íntima, na maioria das vezes empregado como forma de retaliação ao término de um relacionamento. Devido ao crescimento gradativo de
ocorrências, a agressão reivindica respostas imediatas por meio da atuação do Poder Público, principalmente sob duas vertentes, a do
processamento e julgamento adequado para esses crimes, e a da informação e conscientização da sociedade a respeito das sérias consequências
que exposições no ambiente virtual têm sobre a vida das vítimas. Principalmente pelos valores impostos pela sociedade machista que ainda
permanece, as mulheres, principais vítimas desse comportamento, sofrem as mais diversas formas de preconceito e humilhação, o que acarreta
uma desestabilização em suas vidas sociais, afetivas e profissionais. A presente pesquisa pretende, através do estudo de caso, identificar as
direções do dolo do agente, com a finalidade de posterior análise sobre a incidência de aplicação da lei positivada em relação ao dano
efetivamente causado, inclusive a lei 11.340/2006, identificando, assim, as necessidades de tutela jurisdicional, bem como analisar os projetos de
leis em tramitação no Congresso Nacional, que, por hora, visam a ampliação da Lei e a previsão de um novo tipo penal para a referida conduta.
Utilizando-se de metodologia apoiada em pesquisa qualitativa por meio da técnica do estudo de caso e do referencial bibliográfico, far-se-á um
levantamento das características dessa nova conduta prestes a ser positivada, as potenciais vítimas, principalmente mulheres, o dolo do agressor e
a resposta jurídico-penal a agressão. A pornografia de vingança, com o avançar tecnológico, vem ganhando alargado espaço como crime
cibernético, entretanto, pelo não avançar legislativo, com base num Código Penal ultrapassado, sua adequação em conduta típica vem deixando a
desejar no que diz respeito o caráter retributivo da tutela penal como finalidade da pena, daí a necessidade em analisar se os projetos de lei hoje
em tramitação realmente atendem às finalidades de aplicação de pena e, se a tais crimes incidirão as regras da Lei 11.340/2006, quando da vítima
mulher, uma vez que a finalidade social da Lei 11.340/2006, autoriza ao Poder Judiciário a valer-se de suas próprias disposições ou de outros
diplomas legais em vigor, de modo a combater todo ato de violência contra a mulher, inserindo a conduta da pornografia de vingança nesse
contexto, que embora inadequadamente combatida, se encaixa perfeitamente no rol das violências elencadas pela supracitada lei, e que ainda
afasta as medidas despenalizadoras previstas na Lei. 9.099/95. Assim, verificar-se-á a existência da efetiva tutela do bem jurídico sob a ótica dos
princípios constitucionais. A referida pesquisa, até o momento, está em fase de análise bibliográfica e estudo dos textos legais e das
jurisprudências dos tribunais, coletando dados sobre a forma como vem o Judiciário adotando entendimento em relação ao caso, para
posteriormente perseguir as finalidades e objetivos aos quais se propõe neste trabalho, conforme supramencionados.
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RESUMO
Muito se debate quanto às questões ligadas à mobilidade urbana e a necessidade de conciliar o desenvolvimento social com a capacidade dos
espaços urbanos de suportar este desenvolvimento. Apesar das discussões, não se constata ainda um debate aprofundado quando o tema é a
acessibilidade de pessoas com deficiência, e em menor escala tal questão é levantada quando associada à necessidade de se garantir igual acesso à
tais categorias sociais no tocante ao patrimônio histórico e artístico nacional, de forma a privilegiar o conhecimento de todos os cidadãos à
amplitude de sua história e do seu saber cultural. A pesquisa desenvolvida se propõe a aprofundar o estudo sobre acessibilidade e preservação do
patrimônio histórico, apresentando como problema central a compatibilização efetiva entre a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
com as medidas que são necessárias a permitir que pessoas com deficiência possam ter acesso ao acervo cultural, seja ele caracterizado por
conjuntos arquitetônicos, mobiliários ou edificações. Pensa-se que, para que uma pessoa com mobilidade reduzida possa acessar uma edificação
construída no século XIX, algumas modificações estruturais precisariam ser feitas e, com isso, características originais poderiam perder-se. O
objetivo geral da pesquisa é comprovar a viabilidade da proteção ao patrimônio cultural compatibilizada com a democratização do acesso ao
acervo cultural por pessoas portadoras de deficiência. A busca por tal compatibilização se dará através de pesquisa bibliográfica e de direito
comparado, com análise dos materiais existentes em plano nacional que tratem da matéria, amparados pelos órgãos oficiais de proteção e
preservação do patrimônio nas três esferas de Poder, inclusive quanto à eventual judicialização da matéria. A partir daí, será necessária a
contraposição das disposições legais com a sua efetividade, além da comparação dos instrumentos nacionais de acessibilidade com os
instrumentos internacionais existentes sobre a matéria, respeitando as experiências coletadas nos centros de apoio e reabilitação de pessoas
portadoras de deficiência física. Fiel a tais objetivos e considerando o problema central, apresenta-se como principal hipótese uma resignificação
do próprio conceito de proteção cultural, pautada na função social efetiva que o acervo cultural venha a trazer para a sociedade, de modo a buscar
uma proteção que não se restrinja apenas a disposições legais, mas seja pensada a partir de práticas sustentáveis de proteção e conservação. A
partir daí, novas hipóteses podem ser estudadas e colocadas em prática, contando com a participação conjunta de Poder Público, iniciativa privada
e sociedade civil, fazendo com que a confluência de interesses possa dar efetividade e acesso à cultura para todas as pessoas, sem qualquer tipo
de distinção, aqui especialmente voltado o estudo para as aqueles portadores de deficiência. A pesquisa está em andamento e encontra-se na fase
de trabalho de campo, junto às instituições de preservação do patrimônio cultural em âmbito nacional (IPHAN) e regional (IEPHA), bem como às
associações e instituições parceiras das pessoas portadoras de deficiência. Portanto, a conciliação parece ser possível, mas há de ser amadurecida
para que não se percam nenhum dos interesses a proteger: acesso e proteção.
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RESUMO
Esta pesquisa tem como tema a violência doméstica relacionada a grupos étnico-raciais, partindo da premissa de que introduzir essa discussão em
ambiente escolar de nível médio pode promover a prevenção dessa prática nociva a qualquer sociedade. Serão estudados elementos históricos,
sociais e jurídicos que interferem diretamente nos casos de violência doméstica, tendo como foco inicialmente a mulher negra. Percebe-se, no
estudo da História do Direito no Brasil, iniciado a partir do processo de colonização, que o país traça em sua linha histórica a discriminação, a
violência, como consequência do pensamento escravocrata predominante, o qual tem como princípio o egoísmo. A necessidade de uma política
preventiva à violência doméstica torna-se relevante, sendo isso revelada pela quantidade de informações crescentes sobre violência praticada
contra a pessoa pela simples condição de ser mulher (negra). Em busca dessa prevenção, identificou-se a necessidade de se analisar grupos de
jovens cidadãos, ainda em formação cognitiva. Serão usados na pesquisa além de dados estatísticos, outros dados extraídos do material colhido
em campo, literatura que trata do tema, bem como os dispositivos legais a ele relacionados. A Constituição Federal de 1988 garante em seu artigo
5º,I, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Dessa forma, a Carta Magna traz o equilíbrio entre os sexos, incluindo um Direto
Humano nos Direitos e Garantias Fundamentais. Tem-se por hipótese, portanto, que uma política preventiva tenha mais efeitos na formação do
cidadão. Sendo assim, seria possível evitar a violência doméstica, se desde as primeiras etapas da educação formal do indivíduo houvesse ações
educativas de modo a não perpetuar um ciclo de violência. O objetivo geral da pesquisa é buscar a Eficácia e a Eficiência da Lei Maria da Penha no
campo da prevenção e aplicação da mesma na sociedade. Aplicar a lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira". Erradicar a
marginalização e a discriminação no âmbito escolar, promovendo a dignidade da pessoa humana, a ética e a moral a partir da educação de base
dos novos cidadãos do Brasil. São objetivos específicos do projeto promover o conhecimento acadêmico sobre a violência contra a mulher (em
especial nas questões étnico-racial e de gênero); apresentar algumas temáticas que serão desenvolvidas e conhecer quais são as expectativas dos
jovens de 13 a 20 anos em relação a prevenção em face a violência contra a mulher; desenvolver uma cartilha orientadora, a ser distribuída nas
Escolas e nas Universidades, como forma de prevenção à violência étnico-racial e de gênero para os jovens; desenvolver um questionário
específico com abordagem sobre a questão étnico-racial, de gênero e de violência contra a mulher no currículo do ensino médio e fundamental,
buscando os jovens como autores de um novo processo de desenvolvimento social, cultural e político. A pesquisa é de cunho quantitativo e
qualitativo. Nas diversas etapas do projeto serão realizadas pesquisas bibliográfica, descritiva e exploratória. Os dados obtidos serão analisados e
tabulados, a fim de se promoverem ações preventivas à violência doméstica, bem como a elaboração de uma cartilha orientadora a jovens de
Ensino Médio, de modo a disseminar os princípios da Lei Maria da Penha. Entre as ações previstas estão palestras orientadoras, cine-vídeo com
debate, bem como reuniões com diretores, professores e responsáveis dos alunos, com o intuito de criar mecanismos de reconhecimento de atos
de violência contra a mulher, de discriminação racial e de gênero. A pesquisa encontra-se em fase de aprovação no Comitê de Ética e de
levantamento bibliográfico.
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RESUMO
O presente trabalho tem por finalidade demonstrar a importância do respeito ao princípio da presunção de inocência como garantia constitucional
da não culpabilização do acusado, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sendo historicamente utilizado como instrumento
de proteção contra as arbitrariedades do Estado, detentor do Jus Puniendi. A pesquisa baseia-se em estudos bibliográficos e documentais que
analisam os efeitos decorrentes das mudanças de entendimento do Supremo Tribunal Federal que, atualmente, permite o inicio de execução da
pena condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau, indo na contramão do que reza a Carta Magna. A questão é controversa,
pois há quem seja contra essa decisão do STF, uma vez que os direitos e garantias individuas esculpidos no Art. 5º são cláusulas pétreas,
insuscetível de ser objeto de qualquer deliberação e/ou proposta de modificação, ainda que por emenda à Constituição, sendo caracterizada uma
mutação constitucional. E, em contra partida, há quem seja a favor da decisão do STF, com o argumento que a justiça deve atender aos anseios
sociais, devendo o Direito estar sempre acompanhando a evolução da sociedade. Ocorre que, os malefícios provenientes do cárcere, são,na
maioria das vezes, insuscetíveis de reparação, principalmente em decorrência das péssimas condições estruturais dos presídios que, por sua vez,
estão funcionando com o dobro da capacidade, comprometendo assim, a ressocialização e desencadeando, sobretudo, uma baixa qualidade de
vida para os presidiários. Como resposta ao tratamento desumano experimentado nos presídios, os detentos promovem fugas, rebeliões e
degradação das unidades, debilitando o controle da administração policial local, que na maioria das vezes necessita de reforços da força de
segurança nacional. A superlotação carcerária, a falta de ocupação,a ausência de capacitação profissional,o acesso à justiça rigorosamente
deficiente e o descaso com a custódia dos presos são uma nítida agressão ao princípio da dignidade da pessoa humana que é um fundamento do
Estado democrático de direito inerente a todo ser humano sem distinção de qualquer natureza. Também, o fato da maioria dos presos serem
provisórios, ou envolvidos em crimes sem violência ou grave ameaça,estando o judiciário utilizando a prisão preventiva como regra ao invés de
exceção, corrobora com a violação dos Direitos dos presos, uma vez que não é respeitada a necessidade e adequação entre o tipo de infração
cometida, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado e a medida penalizadora imposta.Como possível solução para melhorar a
situação dos acusados de cometimento de crimes, seria a utilização de medidas cautelares diversas da prisão, como por exemplo, o
monitoramento eletrônico, com o objetivo de humanizar a rigidez da prisão em flagrante ou substituir a prisão preventiva, garantindo ao preso o
mínimo legal de dignidade no cumprimento da pena, sem a necessidade de ser acometido pelas mazelas do cárcere que na maioria das vezes, traz
danos irreparáveis. Dessa forma,com a aplicação das referidas medidas alternativas à prisão previstas na Lei nº 12.403/2011, poderia ser
respeitado o princípio constitucional da presunção de inocência.
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RESUMO
As prisões existem desde a Antiguidade, porém até meados do sec. XVI elas serviam apenas como prisão custódia. Somente a partir desta época
passaram a ser tratadas também como sanção penal. Preliminarmente, deve ser ressaltado acerca das prisões, que hodiernamente elas estão
divididas em: prisão-pena e prisão cautelar. A primeira refere-se à sanção aplicada após sentença condenatória transitada em julgado de crime e, a
segunda ocorre na persecução criminal. A prisão cautelar está prevista no art. 283 do Código de Processo Penal Brasileiro e, no art. 5º, LXI, da
Constituição Federal Brasileira e se divide em prisão em flagrante, temporária e preventiva. Neste trabalho caberá discorrer apenas sobre a prisão
preventiva e a possibilidade de sua substituição pela prisão domiciliar. A Prisão Preventiva trata-se de uma prisão processual com natureza
cautelar, devendo ser devidamente motivada. Seus fundamentos tem fulcro a partir do art. 311 do CPP podendo ser substituída ou revogada se
sobrevierem razões que justifiquem tais atos com base nos art. 315 e 316 do CPP e no princípio do Livre Convencimento Motivado. Já a Prisão
domiciliar é uma medida substitutiva da Prisão Preventiva e por isso, detém uma natureza jurídica cautelar subsidiária, com ressalvas de Guilherme
Nucci que discorda deste entendimento, uma vez que sobre sua ótica, não ocorre uma substituição, mas apenas um cumprimento em local diverso
daquele pretendido. Esta substituição consiste no recolhimento do acusado em sua residência, só podendo dela se ausentar por ordem do juiz.
Neste caso se aplica dois dos mais importantes princípios da prisão cautelar em relação à prisão domiciliar: o da Jurisdicionalidade, no qual se fala
da necessidade do devido processo legal assegurado pela então prisão cautelar, na medida em que mantém o indivíduo ao alcance da justiça para
o devido prosseguimento do processo e, o princípio da Motivação, assegurando à devida fundamentação do magistrado prevista no art. 315 do
CPP, cabível no momento da substituição da preventiva pela domiciliar. Nesta esteira surgiu a Lei nº 13.257/16 estabelecendo novas hipóteses no
rol do artigo 318, CPP, com foco maior no inciso V, que concede prisão domiciliar para mulheres que tenha filho menor de 12 anos, acrescendo
mais uma possibilidade a ser observada pelos magistrados. Esta alteração é fruto de uma evolução frente às garantias fundamentais, não só da
acusada, mas em face do menor que sendo incapaz, necessita do amparo maternal nesse primeiro período do seu crescimento e desenvolvimento.
Com o advento desta nova hipótese de prisão domiciliar, percebe-se o avanço do ordenamento jurídico ao se preocupar com os menores,
trabalhando uma perspectiva futura de um país mais igualitário, acessível e acolhedor na construção de seus cidadãos, mesmo no cenário do
Direito Criminal. Ressalta-se que esta nova lei também garantiu a possibilidade de prisão domiciliar ao homem, caso seja o único responsável pelos
cuidados de filho menor de 12 anos, comprovado idoneamente. Por fim, entende-se que apesar da medida ser importante como política pública
voltada para o desenvolvimento infantil, não há obrigatoriedade na sua aplicação, vez que o instituto da prisão domiciliar não pode colocar em
risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal, tampouco à aplicação da lei penal. Por isso, não se trata de uma concessão obrigatória
pelo simples cumprimento do requisito estabelecido no art. 318, V, mas apenas de um requisito mínimo, que juntamente com o principio da
adequação proporcionará a análise de cada caso concreto pelo magistrado que decidirá sobre a concessão ou não, sempre de forma motivada,
levando também em consideração aspectos como as circunstâncias individuais da presa, a eventual impossibilidade de assistência aos filhos por
outras pessoas e a situação econômica da família. Este trabalho utilizou-se de pesquisa aplicada, qualitativa, exploratória e bibliográfica, com
método dialético e fenomenológico.
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RESUMO
Atualmente a maioridade penal em nosso país é fixada aos dezoitos anos de idade, com isso, uma pessoa que não possua 18 anos completos não
comete crime, mas sim infração penal. Mesmo que o ato culmine em homicídio, o infrator ao invés de estar sujeito a pena prevista no artigo 121
do Código Penal Brasileiro (CP), que prevê pena de reclusão com duração de 6 (seis) a 20 (vinte) anos, estará sujeito tão somente as medidas
socioeducativas, estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente - (ECA), Lei 8.069/90, que variam entre 6 (seis) medidas diferentes, sendo
que a medida socioeducativa “mais severa” prevê a privação da liberdade por no máximo 3 (três) anos. Em razão disto, a violência, praticada por
menores infratores, se perpetua em nosso país, e com a aprovação pela câmara dos deputados, em 19/08/2015, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 171/1993 (reduz a maioridade para 16 anos em caso de crime hediondo, homicídio doloso e lesão com morte), que encontra-se
em fase de votação no Senado Federal, uma vez que já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Contudo, não cessaram as discussões sobre o
tema, em que o principal teor é a constitucionalidade de tal emenda, por isso torna-se imprescindível analisar os argumentos jurídicos que giram
em torno dessa temática. Tendo em vista que, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, a imputabilidade penal se dá aos dezoito anos,
onde adota-se para aferição desta, o critério biológico, em que é levada em conta somente a idade do indivíduo, independente da capacidade
psicológica deste. Desta forma, a redução da maioridade penal é um objeto de debate atual. Isso porque, hoje é comum que determinado delito
bárbaro tenha sido praticado por um menor e estes menores são com frequência levados ao mundo do crime pelo simples fato de não sofrer
imputação penal, como acontece com os adultos. Com isso, surge a seguinte questão: A redução da maioridade penal é uma medida
constitucional? O objetivo deste trabalho é entender se a diminuição da maioridade penal no Brasil é uma medida constitucional, através de uma
pesquisa e comparações dos diferentes argumentos de doutrinadores nacionais. A principal metodologia empregada será bibliográfica, com
aferição da teoria, decisões legislativas e o direito comparado. A discussão deste problema mostra-se de grande importância para toda sociedade,
uma vez que terá como objeto de estudo a verificação se a redução da maioridade penal é ou não permitida pela Constituição Federal. Diante dos
recentes acontecimentos de criminalidade e violência, que vem tomando conta do cotidiano da sociedade brasileira, e com a participação de
menores em crimes significativos, tem-se discutido a relevância de diminuir a maioridade penal, todavia, a discussão não é pacífica na doutrina e
muito menos no legislativo. Em virtude do que foi mencionado é imprescindível, que todos se conscientizem de que a constitucionalidade da
alteração do art. 228 CF/88, para diminuir a maioridade penal não é apenas uma questão de necessidade da sociedade, mas análise, se a mesma se
encontra protegida por cláusula pétrea ou não. Embora de suma importância esta análise, é necessário entender que o sistema penitenciário
brasileiro se encontra extremamente defasado e com isso, a mera diminuição da maioridade poderia tornar-se um problema, ao invés de uma
solução. Não obstante, não adianta promover a construção e melhoria de presídios, sem que haja o combate aos fatores geradores da
criminalidade como a educação, drogas e a desestruturação familiar. Logo, deve-se concluir que uma profunda reanálise na ordem política social e
penitenciária são os primeiros passos, para que se possa futuramente voltar à discussão da diminuição da maioridade penal, assim como as formas
com as quais as penalidades serão aplicadas aos menores.
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RESUMO
Dados recentes do Comitê Nacional de refugiados – CONARE mostram que o índice de pessoas em situação de refúgio tem crescido no Brasil. O
número total de pedidos de reconhecimento da situação de refúgio aumentou em 28.681 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e um) casos entre
os anos de 2010 e 2015. No ano de 2010 eram apenas 966 (seiscentos e sessenta e seis) e no ano de 2015 somaram 28.670 (vinte e oito mil
seiscentos e setenta). O número de refugiados reconhecidos enquanto tal ainda é de apenas 8.863 (oito mil, oitocentos e sessenta e três), pessoas
advindas de 79 (setenta e nove) nacionalidades distintas. Este trabalho tem por objeto a análise da legislação brasileira acerca do processo de
reconhecimento dos indivíduos que requerem ao governo federal o reconhecimento do status de refugiado, em especial no que concerne aos
direitos advindos da homologação brasileira. O objetivo principal é analisar qual a preocupação da legislação nacional com o tema, levando em
consideração a adequação da norma nacional com a situação atual de conflitos em diferentes regiões do planeta e destacar de que forma a União
tem desenvolvido políticas públicas aplicadas aos imigrantes em situação de fuga. A metodologia utilizada é qualitativa, leva em consideração as
referências da lei nacional e dados dos CONARE. Os dados levantados são analisados levando em consideração o país de origem dos refugiados, os
motivos que promoveram a situação de refúgio e o tempo de permanência no país. Os resultados preliminares apontam que a legislação nacional
necessita de aprimoramento, em especial quanto ao reconhecimento de direito civis aos refugiados além de medidas mais enérgicas para
assegurar uma situação de permanência digna no país. A respeito do aprimoramento da lei, dado importante a ser considerado é a existência de
quantidade relativa de projetos de lei carentes de tramitação mesmo em tempos de influência dos acontecimentos externos. Nota-se que ainda
que assegurado direito pelo artigo 5º da Constituição Federal, a realidade dos refugiados ainda é bem distante da dignidade e clama por atenção
das diferentes instituições operadoras do direito.
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RESUMO
O presente trabalho é fruto de pesquisa desenvolvida no âmbito de iniciação científica, cujo processo ainda está em andamento. O objeto
pesquisado trata das migrações por refúgio, sendo este um dos principais temas mundiais hodiernos, que se consubstancializa na chegada em
massa de refugiados em países por todo o mundo, sendo a principal razão de desafios globais e dilemas no âmbito social. A pesquisa objetiva
mostrar as dificuldades enfrentadas pelos refugiados, no Brasil, desde o processo de solicitação de refúgio até a atual situação dessa massa
populacional abraçada pela nova lei de migração recentemente aprovada no Congresso Nacional, passando pelas problemáticas enfrentadas,
motivações, preconceitos, violação de direitos e a progressão trazida por essa nova legislação, sempre buscando amparo no Direito, seja ele na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas legislações que abarcam os casos, ou através do Direito Comparado, na legislação de
outros países. Assim, a importância do trabalho se dá tanto na apresentação do tema para a sociedade, que muitas vezes é burlado pela mídia, e
no estudo mais aprofundado de casos, suas causas e consequências, e na maneira que não somente a sociedade, mas órgãos como o Poder
Judiciário se comporta diante a situações nesse âmbito. Como objetivos, a pesquisa pretende buscar uma maior informação de quem são e o que
passam em todas as etapas do refúgio ( fuga, chegada, solicitação, espera, aceitação e pós aceitação) bem como as nuances trazidas pelos
processos de refugiados, bem como identificar casos atuais e os problemas diariamente enfrentados com governo e sociedade e buscar uma
comparação entre o antigo Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.815 de 1980), marcada pela ditadura militar, e a nova Lei de Migração, recentemente
discutida na política nacional. Para isso, utilizou-se estudo de diversos artigos e textos já publicados, bem como livros, como as ideias trazidas em
"Estranhos a nossa porta, livro de Bauman, recentemente publicado no Brasil. Conjuntamente, metodologicamente, lançou-se mão de dados
coletados junto a órgãos como CONARE e ACNUR para agregar força aos resultados obtidos, para por fim realizarmos análise em âmbito global e
focando em casos brasileiros e suas respectivas leis e jurisprudências. Por fim, pretendemos com todo esse processo de estudo e apresentação a
difusão do saber do que se trata o estado de refúgio e suas entre linhas, de forma a propagar um maior conhecimento social dos casos, motivos e
consequências e levar a efeito a quebra de estigmas sociais geradores de preconceitos, como a xenofobia e a "mixofilia" (que traz consigo o medo
pelo diferente), originadores da marginalização social de grupos, como o estudado. As conclusões parciais são no sentido de haver proteção aos
refugiados no âmbito normativo, mas dificuldades no trato midiático, informacional e social daqueles que recebem refugiados em suas
comunidades; bem como certa dificuldade dos refugiados em acessarem direitos básicos, apesar das normativas previstas.
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RESUMO
O abandono afetivo é a ausência do dever legal de cuidar de educar e de dar afeto à criança, bem como ao adolescente. A falta de assistência
afetiva parental seja na figura paterna, materna ou daquele que detinha o dever de cuidar, se traduz em fonte de obrigação por dano moral,
passível de indenização. A presente pesquisa tem enfoque na reparação do responsável pelo abandono afetivo, mesmo quando este cumpre com
suas responsabilidades de natureza patrimonial. A falta de referência parental causada pelo abandono afetivo expõe a criança e o adolescente a
um sofrimento decorrente da ausência, capaz de gerar efeitos devastadores. É legítima a expectativa dos filhos em relação à afetividade dos pais.
A quebra dessa confiança deve ser analisada sob o prisma da boa-fé objetiva e da responsabilidade civil por danos morais. A problemática é
demonstrar que, através do abandono afetivo, o menor em desenvolvimento pode sofrer danos irreversíveis e que a confiança depositada na
responsabilidade familiar deve ser observada como um descumprimento do dever de cuidar inerente à família e aos pais. A CF/88, no caput do art.
227, reza que é dever da família preservar, dentre outros, o direito da criança e do adolescente à “convivência familiar”, e “colocá-los a salvo de
toda a forma de negligência”. A Lei 8069/90 (ECA) ressalta o direito da criança e do adolescente de ser criado e educado no seio de sua família
(artigo 19), acarretando aos genitores “o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores” (artigo 22). No mesmo sentido a Convenção
sobre os Direitos da Criança (Decreto 99710/90) menciona em seu artigo 7.1, que a criança tem direito de conhecer seus pais e ser cuidada por
eles. Assim, o direito do menor à criação, educação, convívio e relação afetiva com os pais, encontra-se respaldado no ordenamento jurídico
nacional. O objetivo geral é o de destacar a responsabilidade civil dos pais em relação à afetividade legitimamente esperada pelos seus filhos.
Como objetivos específicos destacam-se os de evidenciar a aplicação do princípio da boa-fé objetiva nas relações familiares; observar que o
abandono afetivo se traduz na quebra da confiança, resultando no dever de reparação civil por danos morais e analisar o posicionamento dos
tribunais no sentido do arbitramento de indenizações por abandono afetivo. A metodologia empregada nesta pesquisa se deu através da revisão
literária integrada de autores que abordam o tema, da consulta da legislação e julgados pertinentes, bem como aos sítios eletrônicos
governamentais, visando demonstrar os principais conceitos e consequências sobre o tema. As consequências em relação ao abandono afetivo são
danosas ao menor e à própria estrutura harmônica familiar. A obrigação é gerada pelo dever de cuidar, de assegurar à criança, ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão, citando-se apenas alguns dentre tantos deveres inerentes à família, positivados na Constituição e em tratados que versam
sobre o tema. Como resultado, a partir da análise de julgados, observa-se que o abandono afetivo deve ser visto como quebra da boa-fé objetiva,
gerando a possibilidade de estabelecer um plano normativo que vise à proteção da confiança dos filhos. A pesquisa em andamento se propõe a
analisar dados e refletir sobre a temática através do estudo dos princípios constitucionais capazes de tornar possível a construção de garantias
mais eficazes aos direitos da criança e do adolescente, protegendo-os do abandono afetivo. Para tanto, torna-se essencial aprofundar a máxima
aplicabilidade do macro princípio da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1º, III, CF/88), bem como dos interesses relativos à proteção do menor,
vítima do abandono afetivo.
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RESUMO
Em 17 de março de 2015 foi publicada a Lei nº 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, pouco mais de cinco anos após o Senado Federal
instituir uma Comissão de Juristas responsável pela elaboração do anteprojeto legislativo. A nova legislação trouxe em seu seio diversas novidades,
com a intenção de simplificar e acelerar o processo judicial, tornando mais efetiva a tutela dos direitos. A tradição brasileira adota o sistema
jurídico da civil law, onde a principal fonte do direito é a lei. Por esta razão, nunca chegou a se preocupar com a demarcação dos conceitos e
técnicas necessárias à adequada operação dos precedentes judiciais obrigatórios, o que, doravante, faz-se necessário. Contudo, a lei deixou de ser
o único paradigma obrigatório que vincula a decisão do julgador. Os precedentes também vinculam as decisões judiciais atualmente, já que o novo
CPC estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir precedente ou jurisprudência invocada pela
parte, sem mostrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Desta forma, os precedentes obrigatórios
são fundamentais, e sendo aplicados adequadamente trazem considerável incremento à segurança jurídica, a racionalidade e a coerência na
prática do direito. Destarte, foram introduzidos no novo diploma processual civil vários artigos com o objetivo de que as decisões judiciais sejam
tomadas com coerência ou integridade, ou seja, não destoem de outras decisões já prolatadas sobre o mesmo tema e envolvendo as mesmas
circunstâncias. Ao analisar o direito com integridade, as proposições jurídicas são verdadeiras se derivarem dos princípios de justiça, equidade e
devido processo legal. Assim, deve partir da concepção atual, considerando o passado, como adequação linear, mas com vistas a produzir a
melhor decisão no futuro. A integridade requer coerência para interpretação de um princípio e sua identificação e deve imprimir um caráter de
continuidade ao direito. O objetivo do presente trabalho é demonstrar as mudanças no sistema de precedentes pátrio decorrentes da instituição
do novo CPC e o dever de integridade e coerência das decisões judiciais. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi do tipo documental, baseada
na descrição e análise jurisprudencial sobre o respectivo tema, aliando-se a abordagem livre, exploratória e discursiva da narrativa. Nesse sentido,
pode-se afirmar que o sistema jurídico é lacunoso, mas ele próprio oferece mecanismos para preencher as referidas. Constitui um desafio impor à
comunidade jurídica que se familiarize e busque argumentar com noções muito pouco utilizadas até o presente momento, tais como ratio
decidendi (holding), obiter dictum (considerações marginais) e distinção entre casos (distinguish). Essas noções possibilitam o aprimoramento da
prática brasileira não apenas com precedentes vinculantes, mas igualmente com a jurisprudência de modo geral. Esse aprimoramento é
fundamental para racionalizar o trabalho de tribunais tão sobrecarregados, para assegurar maior previsibilidade jurídica e para promover o
tratamento isonômico entre iguais. Com efeito, o que vincula as demais instâncias são os fundamentos determinantes do precedente, portanto,
sua ratio decidendi. Ressalta-se, ainda, que tal vinculação só ocorre se a discussão posta pela demanda em exame “se ajusta aos fundamentos” do
julgado anterior. Assim, não se pode olvidar, que à luz da teoria de Dworkin a integridade também deve ser vista no plano legislativo, que impõe
ao legislador um ordenamento jurídico moralmente coerente. Portanto, para que o precedente judicial venha a conferir estabilidade e segurança
ao sistema jurídico é mister que deve ser instituído de forma a suprir o desiderato de completude e integridade, como também deve ser
coerentemente albergado às decisões judiciais anteriores.
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RESUMO
O Novo Código de Processo Civil introduziu um grande número de precedentes vinculantes no sistema brasileiro, estabelecendo um complexo que
deve ser observado pelo juiz no momento da sua tomada de decisão. Não se pode pensar que o precedente judicial é o fim de um processo
hermenêutico e que fechará qualquer caminho para a argumentação jurídica. O próprio precedente, que abrange toda a decisão judicial é fonte do
direito, e precisa ser interpretado por seus aplicadores para que se chegue a uma norma jurídica. O jurisdicionado, que busca no estado
democrático, além da justiça, o valor da segurança, tem direito a uma decisão fundamentada, que seja exarada a partir de uma regra
hermenêutica coerente. A incumbência argumentativa é ainda maior quando se trata do intérprete-juiz, que, ao decidir, não pode seguir uma
opinião estritamente pessoal, mas deve respeitar a tradição como fator de estabilidade do direito, o que demonstrará uma decisão com caráter
intersubjetivo. A motivação da decisão guarda relação direta com a sua não arbitrariedade. Não basta que a decisão seja equitativa e aceitável,
mas também deve estar de acordo com o direito em vigor. Desta forma, observa-se que o princípio da segurança jurídica vem sendo tangenciado,
em detrimento do protagonismo e da discricionariedade de alguns atos decisórios que ocultam verdadeiras posturas ideológicas e violam regras
democraticamente validadas pelo legislativo. Se faz mister que o dever de integridade prevaleça nas decisões judiciais, principalmente quando a
parte invoca um precedente amoldável de forma silogística ao caso concreto que, se observado pelo julgador, em respeito à lei processual vigente,
culminaria no acolhimento da tese lançada no julgado, como observa a doutrina pátria. Para se fazer a relação argumentativa sobre o limite que o
juiz encontra diante do ordenamento nativo é estabelecido o procedimento do discurso jurídico, que se define pelas regras e formas do discurso
prático-geral, e estas se exprimem sujeitando-se à lei, aos precedentes judiciais e à ciência do Direito. O objetivo do presente trabalho é
demonstrar a influência da argumentação jurídica no livre convencimento do juiz diante do sistema de precedentes adotado pelo novo CPC. A
metodologia utilizada nesta pesquisa foi do tipo documental, baseada na descrição e análise jurisprudencial sobre o respectivo tema, aliando-se a
abordagem livre, exploratória e discursiva da narrativa. Vale ressaltar, que o poder de produzir precedentes vinculantes não é um poder sem
limites. O alcance do teor vinculante de um precedente é limitado pelos fatos do caso que o gerou e pela questão jurídica apreciada como uma
premissa necessária a alcançar o dispositivo do acórdão. Para além desse limite, os juízes são livres para decidir. As regras do discurso prático geral
não garantem que se possa alcançar um acordo para cada questão, nem tampouco determinar as variáveis que dependem das convicções
normativas dos participantes que são históricas, traduzindo o “problema de conhecimento e de cumprimento” das decisões. Esta dupla limitação
das regras do discurso prático suscita a necessidade de estabelecer um sistema jurídico que sirva para preencher esta lacuna de racionalidade. Por
sua vez, o uso do precedente justifica-se do ponto de vista da teoria do discurso, pois o campo do discursivamente possível não poderia ser
preenchido com decisões mutáveis e incompatíveis entre si. No plano da argumentação discursiva, a observância dos procedimentos combinada
com a otimização valorativa dos princípios jurídicos, afigura-se como o caminho mais seguro para a fundamentação correta das proposições
jurídicas, de modo a oferecer uma adequada proposta de interpretação do direito justo, harmonizando a legalidade com a legitimidade, como
pilares indissociáveis do Estado Democrático de Direito.
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RESUMO
Esta pesquisa trata da descentralização da política nacional do meio ambiente. Seu objetivo é avaliar essa descentralização, por meio de um
estudo de caso do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA) no Estado do Rio de Janeiro, e pela implementação
do ICMS Verde no Munícipio. Os objetivos específicos são avaliar a implementação da descentralização da Política Nacional do Meio Ambiente na
sua componente biodiversidade; analisar a divisão de competência quanto à gestão de recursos ambientais no marco da PMMA, em particular o
mecanismo do Programa de Unidade de Conservação; avaliar a implementação do ICMS Verde como mecanismo de fazer o processo de
descentralização política e econômica para torná-la eficaz, na obtenção de recursos. O marco teórico da pesquisa situa-se no campo das relações
de poder entre atores da Federação (nas instâncias federal, estadual e municipal), no âmbito da avaliação da implementação da política ambiental,
inclusive a participação de atores sociais, com vistas à sua eficiência, e no âmbito da distribuição do recurso obtido pelo ICMS Verde, que passou a
ser considerado como um instrumento de uma política pública que estimula a preservação, conservação e educação ambiental no âmbito da
biodiversidade. Isso porque passa a compensar o município pelas Áreas Protegidas já existentes, incentivando assim a criação de novas Áreas
Protegidas. Por conta de fatores históricos, observou-se que nos últimos anos os Estados membros passaram a ter um comportamento de
absenteísmo em relação à biodiversidade sob vários aspectos de uma gestão pública, por isso a necessidade hoje de pensar em preservar,
conservar e aplicar políticas públicas através dos Municípios. Entretanto, de forma geral, o critério ambiental refletido no ICMS Verde é mais
amplo, e abarca, além das Áreas Protegidas, outros fatores, como a gestão de resíduos sólidos, o tratamento de esgoto e outros determinados de
acordo com cada lei estadual. Torna-se assim um conjunto de critérios ambientais, utilizados para a determinação do quanto cada município vai
receber na repartição dos recursos financeiros, arrecadados com o ICMS (tributo de competência do Estado), criado em 2007, pela Lei Estadual nº
5.100, com o objetivo principal de ressarcir os municípios pela restrição ao uso de seu território e recompensá-los pelos investimentos ambientais
realizados, já que os benefícios são compartilhados pelos vizinhos, como no caso do tratamento do esgoto e na correta destinação de seus
resíduos. Do ponto de vista metodológico, trata-se de estudo de caso múltiplo e comparativo com foco no planejamento da gestão ambiental da
biodiversidade em dois municípios no Estado do Rio Janeiro: Angra dos Reis e Paracambi. Foi feita uma análise documental de fontes secundárias
da implementação do PMMA, o PROUC no âmbito do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e dos municípios selecionados e a distribuição do
ICMS Verde. Tem-se por hipótese, por um lado, apontar para alguns aspectos positivos, precipuamente no que tange à gestão ambiental e a
desconcentração de poder. Por outro lado, são identificadas lacunas na implementação quanto à eficiência e capacidade técnica na gestão
ambiental local, por carência de conhecimentos técnicos e legais, e também o desconhecimento sobre o ICMS Verde e seus benefícios ao
Município. Observa-se a existência de uma política de governo e não uma política de Estado na gestão ambiental, carente de maior apoio dos
entes governamentais. Em termos normativos, afirma-se que a garantia da preservação do Bioma no Estado do Rio de Janeiro, particularmente
quanto à biodiversidade, deve ser por meio de parceria entre o Estado e o município para avançar no processo de descentralização de uma política
de estado. Sugere-se ainda a atualização do modelo de gestão, calcada no fortalecimento das municipalidades, com investimento prioritário na
formação dos agentes políticos e na aplicação racional de recursos financeiros.
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RESUMO
O presente estudo tem o propósito de expor um dos temas centrais do direito do trabalho contemporâneo, a partir de um olhar crítico sobre as
modificações acentuadas que operam em nossa realidade social. Em uma dimensão mais ampla, examinam-se conceitos e paradoxos da relação
de emprego, no que tange à terceirização da mão de obra, para subsidiar, a partir desse exame, uma discussão mais específica, relacionada a uma
nova configuração na prática de aplicação e interpretação do direito trabalhista no Brasil. Serão três as vertentes abordadas: a primeira com viés
em premissas conceituais, legislativas e procedimentais, a segunda em aspectos estatísticos e o enfoque sindical dentro do contexto apresentado,
já a terceira, a abordagem da humanização do direito laboral, mais especificamente no que diz respeito à dignidade da pessoa humana e o valor
social do trabalho, transpassando pela ideia do Neoconstitucionalismo aplicado ao Direito Obreiro. O objetivo é trazer ao debate a nova “Lei de
Terceirização”, especificamente, a Lei 13.429/17 - que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e sobre as relações de trabalho
nas empresas de prestação de serviços a terceiros – com a exposição de cada ponto das alterações e/ou revogações sofridas na Lei 6.019/74, que,
até então, tratava da matéria. A temática transitará pela precarização das relações trabalhistas, os desafios e as dificuldades no processo de
aplicação do direito e, especialmente, os dilemas que hoje se operam em um cenário de altas transformações na prática laboral. O tema não
olvidará de demonstrar que a suposta inovação promoveu a desconstrução de todo o aparato protetório inerente à legislação trabalhista e o
aviltamento dos institutos constitucionalmente previstos. Será debatido o modelo de produção horizontalizado que fomenta a terceirização e
acarreta em jornadas de trabalho mais dilatadas para os trabalhadores de empresas terceirizadas, a contratação de trabalhadores com salários
inferiores, a maior rotatividade e índices de acidentes do trabalho. Diante disto, a presente pesquisa foi desenvolvida com críticas a base na nova
legislação existente sobre o tema, jurisprudências e doutrinas; estuda a terceirização no novo viés que se apresenta, bem como, no tocante ao
lado humano do trabalhador. Para tanto, pontua sobre as evoluções da legislação, responsabilidade civil na terceirização, a questão sindical, a
composição de forças entre capital e trabalho, aspectos inovadores da norma, além da fundamental análise do constitucionalismo no Direto do
Trabalho - a dignidade do trabalhador e o valor social do trabalho. No tocante à metodologia aplicada, recorre a utilização do pluralismo
metodológico, vez que foram utilizados diversos métodos para uma melhor investigação. Realizou-se uma pesquisa instrumental que teve por
finalidade proporcionar um esclarecimento maior sobre o ordenamento jurídico referente aos trabalhadores terceirizados. Com relação ao
método de abordagem, emprega-se o dedutivo que é basilar em qualquer trabalho de cunho científico, partindo de uma análise dos temas gerais
para os particulares. Utiliza-se o método de procedimento interpretativo no tocante à compreensão do teor das Leis sob cuja égide encontram-se
os trabalhadores terceirizados e técnicas de pesquisa de levantamento bibliográfico, em doutrinas e levantamento de legislações pertinente ao
tema. Para tanto, realiza-se uma análise do ordenamento jurídico à luz da CRFB/1988; CC/2002, a CLT e Lei 13.429/17, bem como, recorre-se às
Convenções e Recomendações da Organização Internacional do Trabalho no tocante às diretrizes e estratégias propostas para temas de Direito
Coletivo, condições de saúde e segurança do trabalho, inspeção do trabalho e demais temas vinculados à pesquisa. Soma-se à pesquisa, os
informes de organizações estatísticas e sindicais, tais como Centrais Sindicais, Sindicatos de base e o Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Sócio Econômicos – DIEESE.
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RESUMO
Aos 21 de agosto de 2012, na cidade de Tupã, interior de São Paulo, um homem e duas mulheres registraram escritura pública de união estável. À
época, a tabeliã concluiu pela ausência de proibição legal, assim como pela possibilidade de efetivação dos princípios constitucionais da igualdade,
da dignidade da pessoa humana e da liberdade, conferindo assim, legalidade ao ato. Recentemente, vários outros “trios” seguiram o mesmo
exemplo. Em 2015, no Rio de Janeiro, ocorreu a primeira união estável poliafetiva homoafetiva do Brasil. Nesta oportunidade, três mulheres
registraram escritura pública de união estável. Apesar da realidade dos fatos, a literatura e a própria opinião pública ainda se dividem. Para os
teóricos do Direito de Família, tal união não seria possível, dado o caráter monogâmico dos relacionamentos como base familiar. Nesse passo, o
projeto de pesquisa ora em execução, tem por objetivo geral analisar novos arranjos familiares, caracterizados pela prática da poliafetividade.
Especificamente, pretende-se: i) conceituar família; ii) avaliar a natureza jurídica da monogamia; iii) conceituar poliafetividade e poliamorismo e;
iv) avaliar a possibilidade de novos arranjos familiares diante da constitucionalização do Direito de Família. As técnicas de pesquisa utilizadas foram
bibliográfica e documental. Até o momento, foi realizada ampla revisão sobre o tema, complementada pela compilação e análise da legislação e
jurisprudência. Pretende-se ainda visitar os cartórios locais para averiguação da existência de arranjos familiares múltiplos em Boa Vista (RR) para
constatação meramente numérica. Preliminarmente, foi possível inferir que: i) a família moderna deixou o paradigma obrigacional do Código Civil
de 1916, para fundar-se no afeto; ii) a monogamia é um valor juridicamente tutelado, mas não um princípio de direito de família; iii) a
poliafetividade pode ser considerada como uma única união entre mais de duas pessoas e o poliamorismo, como duas ou mais uniões em pares
concomitantes; em ambos os casos produzindo efeitos jurídicos, e; iv) a possibilidade jurídica da formalização de uniões estáveis poliafetivas,
pauta-se em lacunas da lei e na autonomia da vontade, equiparando-se tais uniões a sociedades de fato, onde a tutela jurídica recai principalmente
sobre os aspectos patrimoniais da união; no mesmo caso, observam-se efeitos no âmbito da multiparentalidade, apesar desta não se basear
exclusivamente na formalização da união estável.
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RESUMO
A pesquisa tem por objetivo principal identificar a natureza jurídica do Bitcoin, tema dos mais controversos, no entanto, a ele não se restringe. O
funcionamento, a utilização, os aspectos sociais e os financeiros, por exemplo, são questões que também merecem maior atenção por parte dos
operadores do direito. Não há pacificação sobre o assunto em termos de regulamentação pelos Estados, bem como da dimensão alcançada pelo
seu uso. Se visto pela perspectiva jurídica a situação é extremamente complexa, iniciando-se já com a própria definição e enquadramento jurídico
do mesmo. Em relação à própria definição do Bitcoin, pode-se dizer que não há nada constituído ainda, apenas ilações, visto que sobre o seu uso
efetivo é que se impõe certa lógica na pretensa definição e/ou natureza jurídica, i.e., Bitcoin como “moeda”, porém daí decorre serem usados
como sinônimo “moeda eletrônica”, “moeda virtual”, “criptomoeda”, sendo que cada qual tem suas peculiaridades e não são em verdade
sinônimos e nem poderiam ser. Além dessa peculiar definição do Bitcoin como “moeda” há também apontamentos de que seria ele um “valor
mobiliário”, um “título de crédito” e até mesmo quem defenda ser ele, o Bitcoin, apenas uma “tecnologia superior”. O fato é que juridicamente
ainda não há definição do que efetivamente vem a ser um Bitcoin, o que se consegue é entender como ele funciona, mas não do que efetivamente
se trata, e este é o desafio maior do Direito, visto apontamentos de prováveis regulações sobre o tema. Sobre isso, por exemplo, pode-se citar o
fato de que a Receita, embora não o conceitue no termo específico da necessidade jurídica, aponta que sobre a sua titularidade incide tributação,
visto apresentar ganho de capital. Não somente sob seu aspecto jurídico exclusivamente, mas também sob o aspecto financeiro, o Bitcoin chama
atenção, visto na sua função moeda, enquanto elemento de troca, não possuir lastro ou garantia alguma por qualquer país que seja. O que até
então se tem são apenas autorizações internas para seu uso, que varia de Estado para Estado, ou mesmo a proibição de negociação interna com
referida moeda. No Brasil, assim, como em outros países, o Bitcoin tem sido utilizado como moeda paralela e paraestatal. Estudos estão sendo
realizados pelo Banco Central e outros órgãos que compõem o sistema financeiro nacional. Há projeto tramitando sobre o tema e que visa à
regulação do Bitcoin. O objeto do trabalho são as disrupturas tecnológicas, no caso específico, o Bitcoin, e a demanda por regulação que elas
geram na sociedade. No que tange à metodologia, será empregado o modelo do método hipotético-dedutivo, a partir da leitura de textos básicos
que possam auxiliar na construção de uma definição aproximada de uma possível conceituação universal sobre a natureza jurídica do Bitcoin. Em
sede de conclusões parciais, algumas afirmativas foram estabelecidas: (i) bitcoin não é moeda eletrônica, bem como se verifica uma grande
insegurança sobre seu lastro, causando grandes – e veladas – ameaças à estabilidade do mercado financeiro; (ii) bitcoin não é título de credito,
pois descaracterizado como um todo de elementos principiológicos que definem um titulo de crédito, podendo, no máximo, tangenciar ser um
“titulo” que atribuiu ao seu titular um crédito; (iii) em que pese distorções conceituais, em princípio, também não pode ser, o Bitcoin, um valor
mobiliário, mas nada impede que venha a ser por definição legal. Enfim, muito ainda há que se considerar, visto ser o Bitcoin, apenas um(a)
tecnologia/moeda/...dentre tantos outros que posteriormente a sua criação vieram a fazer parte virtualmente do mundo real.
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RESUMO
O presente resumo, fruto de pesquisa metodológica empírica, tem por objetivo fortalecer reflexões acerca das medidas de política criminal
adotadas pelo sistema penal e processual penal das garantias, previsto na Constituição de 1988. A partir das premissas desenvolvidas por Luigi
Ferrajoli, precursor do Garantismo Penal, sem a efetivação de garantias penais, estaríamos fadados a atrocidades inimagináveis do Poder Estatal.
Ressalte-se, neste sentido, que o Princípio da Legalidade em nossa constituição, por vezes, mitigado ou até mesmo desrespeitado, por agentes
públicos diversos, sob o fundamento de que tais condutas visam ao interesse público. Fala-se ainda nas Garantias Constitucionais, no devido
processo legal e outras Garantias Fundamentais em nossa constituição, descumpridas ou arranhadas. Em pesquisa empírica, realizada no exercício
de minha atividade profissional, é possível perceber que a sociedade anseia por mudanças "justas", aqui compreendidas pelo senso comum, quer
solução dos problemas da criminalidade avassaladora que vivemos, deseja justiça, mas não entende o significado real do que deseja. Daí ser
facilmente conduzida por atuações midiáticas, de forma a adotar comportamentos contrários ao que deseja, ou seja, quer aplicação plena das
garantias constitucionais, aplaudindo ilegalidades; deseja que haja proteção à vida, aplaudindo execuções de pessoas que cometem crimes, sem
que haja pena de morte em nosso ordenamento jurídico; quer garantia da liberdade e ao mesmo tempo defende prisões desnecessárias e
prolongadas ao extremo, haja vista o excesso de prisões cautelares, e quando do cumprimento de prisão definitiva, o apenado é jogado ao
abandono do cárcere. O indivíduo comete um crime, é certo que seja devidamente processado e se condenado, preso submetido à aplicação
regular do Direito da Execução Penal, e não como regra, jogado ao cárcere, ao abandono penitenciário, onde observamos o máximo para punir e o
mínimo ou quase nada para ressocializar, rasgando-se a Lei de Execução Penal ou Direito de Execução Penal, de diversas formas, não dando
condições mínimas ao apenado de refletir sobre o que fez e se arrepender, iniciando daí sua caminhada à ressocialização, pois não há estrutura
para tal simples medida, não se cumprindo prazos para as devidas progressões de regimes, o fadado descumprimento de lapso temporal e outras
omissões do Estado, cooperando assim, certamente para o aumento da criminalidade. Conclui-se que o atual momento não permite mais
condutas dotadas de negligência ou arbitrariedade por parte dos aplicadores do direito; assim, avançamos em reflexões de que o Direito Penal e
Processo Penal não existem somente para punir a conduta realizada pelo infrator à lei, e, para tanto, emerge como novo entendimento
constitucional a necessidade de vinculação e efetividade de um sistema penal das garantias, face ao reconhecimento do Direito Penal do fato e a
necessidade de que não haja precificação não só às condutas, mas também aos seus respectivos autores.
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RESUMO
A presente pesquisa tem a finalidade de demonstrar as inovações trazidas após a promulgação da Emenda Constitucional nº 72/2013, que trata da
regulamentação pertinente ao trabalho dos empregados domésticos, obtida a partir do advento da Lei Complementar nº 150/2015. A
regulamentação das normas trazidas pela Lei Complementar nº 150/2015 trouxe à classe dos trabalhadores domésticos uma perspectiva social
acerca de seus direitos e garantias fundamentais. A nova legislação pertinente proporciona uma nova análise constitucional sobre os transcursos
trabalhistas de modo geral e especifico, como a sua forma de funcionamento, organização cronológica e aplicabilidade, findando com as
discussões doutrinárias entre tribunais. No intuito de mostrar a fundo as especificidades de um tema comum e polêmico, envolvendo a relação de
trabalho entre empregador e empregado doméstico, foi que desenvolveu-se o presente estudo. Sucedeu-se de grande importância a alteração do
parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal/1988, pois sabe-se da distinção criada pela própria Carta Magna a partir de sua promulgação
entre o empregado doméstico e os trabalhadores urbanos e rurais, não especificando seus direitos e garantias, o que com o tempo por via de
tantos dissentimentos foi sendo pacificado através de analogia e costumes, dando início a uma grande jornada em busca de uma aplicação
constitucional dos seus direitos. Por se tratar de um tema com regulamentação de leis específicas, a Lei Complementar Nº 150/2015 ampliou o rol
de direitos garantidos aos empregados domésticos, pela sua inovação constitucional. A expectativa é que após a entrada em vigor da norma, seus
efeitos de aplicabilidade possam realmente corresponder aos seus anseios de criação, e pacifique as decisões dos tribunais. Ao decorrer do
trabalho abordam-se as principais normas jurídicas inovadas que tratam de cada um desses direitos do trabalhador doméstico, tanto aqueles já
previstos, quanto dos estendidos por força da nova redação dada ao parágrafo único do artigo 7º da Carta Republicana. A lei complementar nº 150
é uma norma extravagante, pois trata simultaneamente dos assuntos trabalhistas, previdenciários e tributários. As alterações de ordem
previdenciária e tributária têm a intenção de viabilizar o custeio de uma série de benefícios aos domésticos, em especial os decorrentes de
acidente ou doença do trabalho. Por outro lado, deve-se salientar que a legislação somente mudou ante a constatação de que a categoria dos
trabalhadores domésticos é representativa dentro da população economicamente ativa, e que se encontra, em sua grande maioria, alojada no
mercado formal de trabalho e na proteção da Seguridade Social.
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RESUMO
Legítimos destinatários dos direitos sociais, dentre os quais encontram-se os direitos trabalhistas e previdenciários, os profissionais da catação de
materiais recicláveis vivem à sua margem e à míngua da proteção do Estado. Os atores dessa atividade são homens, mulheres e crianças das mais
variadas idades que enfrentam essa dura realidade diariamente e tem na catação de material reciclável sua fonte de subsistência. Da falta de
perspectiva vem a perpetuação da atividade, pois em que pese a criação de legislações especificas que protejam várias classes trabalhadoras,
muitos catadores se encontram desguarnecidos e não contam com incentivos por parte dos governos para sua proteção, profissionalização e
organização em ONGs ou cooperativas, o que lhes possibilitaria contratar diretamente com pessoas jurídicas, de direito publico ou privado,
resultando em melhores lucros e eliminação da figura dos “atravessadores”, um dos tantos problemas enfrentados pelos catadores. Por tais razões
se faz necessária a criação de ferramentas legais que possibilitem aos catadores contribuírem para a previdência social, em um sistema de custeio
condizente com a sua realidade e condição econômica, em analogia ao que ocorre, por exemplo, com os segurados especiais rurais, um dos passos
a serem dados nessa necessária e importante mudança. O presente trabalho destina-se a, por meio de estudo bibliográfico, identificar elementos
caracterizadores da precarização da atividade exercida pelos catadores; demonstrar a degradação da dignidade advinda da precarização; bem
como as vantagens de realizar coletivamente a catação de material reciclável; e indicar as legislações já existentes relativas ao tema, todavia, não
praticadas em prol dos catadores, de modo a evidenciar a urgente necessidade de políticas publicas capazes de minimizar, senão extirpar, a
precarização da atividade em debate. Com a pesquisa foi possível verificar a urgente necessidade da regulamentação e formalização da atividade
exercida dos catadores de material reciclável, fim de que lhe sejam conferidas garantias estatais mínimas como, por exemplo, filiação a um Regime
Previdenciário que lhe assegure o direito a algum beneficio e segurança em momentos de adversidade. Sem olvidar, contudo, que se trata de uma
população de trabalhadores deveras castigada, e que compõe a massa de extrema pobreza do país, de modo que a contribuição para o Regime
Previdenciário penderia de normas especificas destinadas a estes trabalhadores, a despeito do que ocorre, por exemplo, com os Segurados
Especiais. Lamentavelmente, embora os catadores de material reciclável exerçam uma atividade de suma importância nos dias atuais, dada a
grande quantidade de resíduos sólidos que produzimos, e que equivocadamente chama-se de “lixo”, tem-se que estes trabalhadores são invisíveis,
e não recebem apoio por parte dos governantes e da sociedade. Embora hajam leis que tratem do tema, como por exemplo a Lei Federal
12.305/2010, na qual consta, em síntese, que o governo estadual deve incluir os Catadores nas políticas de resíduos sólidos, além de incentivar a
formação de cooperativas e associações de Catadores e a estruturação de seus galpões e equipamentos, podendo conceder financiamentos e
incentivos fiscais para tal finalidade, falta ainda informação que chegue à esses trabalhadores e auxilio de entes que os auxiliem nessa organização.
Não basta criar leis e direitos sem propiciar aos seus destinatários meios de acesso a eles, e seria cruel aplicar ao contexto a presunção de
conhecimento da lei, esculpida no art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil, eis que presunção absoluta de que todos conhecem a lei é algo que
colide com a realidade social brasileira.
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RESUMO
Tem sido cada vez mais comum, nas sociedades contemporâneas fazer justiça com as próprias mãos. São cidadãos que, independente da origem,
raça, cor, gênero ou classe social, ao serem ofendidos, ou se verem uma situação de injustiça, buscam responsabilizar o culpado sob o manto de
estar fazendo o justo. Assim, o sentimento de injustiça social causado pela falta de segurança pública e de credibilidade nas instituições
democráticas tem levado a sociedade brasileira a praticar e ou defender atos de vingança privada, como os linchamentos públicos. A sociedade
cobra a atuação do Estado em todas as suas esferas de poder e diante da ausência, entende que há o direito de resolver de forma direta e
imediata, ou seja, as pessoas acabam agindo por si próprias para responsabilizar o causador do dano, fazendo justiça com as próprias mãos. No
Estado Democrático de Direito, o objetivo da norma jurídica é proteger o lícito e reprimir o ilícito. A toda violação do dever jurídico originário
existe o dever jurídico sucessivo que é o de reparar a vítima do prejuízo e punir o causador do dano. Para imputação de responsabilização faz-se
necessário que o suposto causador do dano, seja na esfera cível, penal ou administrativa, faça jus ao benefício do contraditório e da ampla defesa.
A presente pesquisa tem por objetivo geral descobrir quais são os motivos que levam as pessoas a fazer justiça com as próprias mãos, na
sociedade do século XXI. São objetivos específicos explorar as diferenças entre vingança e justiça, demonstrar que a vingança privada é um grave
problema social e conscientizar a sociedade em geral dos prejuízos causados pela vingança privada e combater o discurso defensor desse meio de
agir, alertando assim a todos de que as atrocidades que acabam sendo cometidas todos os dias por populares no Brasil, além do problema da
omissão do Estado, que acaba sendo uma das maiores desculpas para os justiceiros. A metodologia aplicada na pesquisa é bibliográfica, histórica,
descritiva e reflexiva em que buscou expor a vingança privada enquanto uma forma ilegítima de justiça, bem como a evolução histórica do Estado
Natural ao Estado Social, como fruto da confiança da sociedade civil no Estado, delegando-o a regência de todas as relações privadas, bem como
investigar quais possíveis causas da falta de confiança no Estado que conduzem a sociedade para a prática da vingança privada e quais as
consequências cabíveis aos chamados “justiceiros”. Para tratar o assunto com mais clareza e objetividade foi também aplicada a metodologia de
pesquisa qualitativa, através da realização de entrevistas de pessoas da sociedade civil na cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, a
respeito dos motivos que levam a alguém fazer justiça com as próprias mãos. Ao entrevistar as pessoas ficou claro que muitos não confiam no
poder das entidades publicas, por questões tais como o aumento de violência e a precariedade de segurança pública, além da morosidade do
Poder Judiciário ou mesmo por falta de recursos financeiros para arcar com os gastos de um processo. Algumas pessoas também se apoiam em
razões como indignação e revolta pessoal para se vingar de quem lhe fez algum mal e consideram ser justo empregar uma resposta mais severa
contra o seu adversário, pois para essas pessoas, a justiça legal é muito branda e não representa a justiça almejada. Todavia, a justiça legal tem
como objetivos a busca da verdade e o restabelecimento do equilíbrio e a manutenção da paz entre os envolvidos. Ao final foi constatada a
carência de conscientização da sociedade sobre as diferenças de justiça e vingança. Bem como a necessidade do Estado assumir com mais
efetividade o seu dever de agir para manter a paz e harmonia social, pois a precariedade da tutela estatal conduz nossa sociedade ao retrocesso e
aos tempos de barbárie, é uma ameaça à democracia e a vida em sociedade.
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RESUMO
O direito processual civil vem passando por transformações tendo como um dos principais objetivos a formação do consenso como meio de
alcançar a solução dos litígios levados ao poder judiciário e, para tanto, o novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) inseriu como fase do
procedimento comum a audiência de conciliação ou de mediação. A partir de tal perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo investigar a
lógica do contraditório transmitida através do ensino jurídico como obstáculo a formação do consenso nos litígios levados ao poder judiciário. O
estudo baseia-se em uma estratégia qualitativa de pesquisa, por meio de pesquisa bibliográfica e trabalho de campo, tendo como ponto de partida
três pesquisas selecionadas. Na primeira pesquisa, realizada por Ângela Moreira-Leite e transformada em livro publicado pela Editora da
Universidade Federal Fluminense no ano de 2003, a autora pesquisou o “tempo” como categoria-chave de sua interpretação para entender o
cenário jurídico e as práticas judiciárias, realizando pesquisa nos Juizados de Pequenas Causas transformados em Juizados Especiais Cíveis, em
decorrência de revogação de lei. Em sua pesquisa etnográfica a autora, após apresentar e descrever suas observações, constatou que o modelo
utilizado nos Juizados Especiais Cíveis é o de disputa, com um vencedor e um perdedor, ainda que presente no procedimento uma fase obrigatória
de conciliação, tendo o seu estudo explicitado, ainda, que o objetivo da conciliação é o acordo, ainda que não reflita a vontade das partes
envolvidas no conflito. A segunda pesquisa, realizada por Antônio Fernandes de Oliveira Netto e apresentada em sua dissertação de mestrado no
ano de 2017, aponta que dentre os obstáculos existentes para efetivação da conciliação nos Juizados Especiais Cíveis a falta de diálogo é um deles,
pois restou evidenciado em sua pesquisa que os conciliadores não são orientados a dialogar, nem, tampouco, a motivar as partes envolvidas no
conflito a fazê-lo e que o acordo somente é possível através de “poder”, logo, não se trata de consensualizar, mas sim impor uma solução. Por fim,
na terceira pesquisa, que foi realizada por Barbara Gomes Lupetti Baptista e transformada em livro no ano de 2008, o tema central foi a oralidade,
instrumento utilizado na administração consensual dos conflitos perante o Poder Judiciário, vez que traz a ideia de proporcionar o diálogo entre
todos os envolvidos no processo. A pesquisa foi realizada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e evidenciou que a
oralidade é praticamente inexistente nos processos que tramitam perante as varas cíveis, o que faz com que o operador do direito imponha qual o
interesse deva prevalecer. Constatou, ainda, que o princípio do contraditório é o maior obstáculo para que o processo prossiga pela via do
consenso e, como o objeto de seu trabalho era a oralidade, percebeu a pesquisadora que se não tem diálogo, consequentemente não se tem o
consenso, sendo o contraditório uma característica do sistema judicial brasileiro refletido em sua prática. Diante das conclusões apresentadas
através destes recortes, propôs-se perquirir no presente trabalho a forma de transmissão do conhecimento no direito, como meio de explicitar a
prevalência do contraditório na teoria que acaba por refletir nas práticas judiciárias, obstaculizando o consenso, conforme demonstrado nas
pesquisas estudadas. Para tanto, iniciou-se trabalho de campo em uma instituição de ensino privado, com o intuito de observar e descrever as
aulas do curso de direito de diversos períodos para explicitar como se dá a formação da lógica do contraditório. A pesquisa ainda está em
andamento, mas já é possível observar que existe um vão entre os períodos iniciais e finais, donde surge a adoção da lógica do contraditório em
detrimento a lógica do consenso.
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RESUMO
Aborto no Brasil esta inserido em todas as classes sociais, mas existem um paradigma que as classes sociais com um baixo poder aquisitivo é a
mais afetada, pois de acordo com estudos essa classe não tem amparo de ações publicas bem como acesso a meios de prevenção a gravidez, haja
visto esse direcionamento nota-se que este entendimento se encontra equivocado pois tende-se a questão do aborto com uma classe
predominante de classes sociais mais altas. Todavia a referida pesquisa tenta mostrar que de fato o crime elencado trata-se de um problema social
onde de fato a ações publicas que talvez não sejam eficientes ao ponto de se chegar a um objetivo comum, haja visto um grande numero de
abortos praticados anualmente no Brasil, passando de 750 mil abortos, gerando assim uma grande perca no erário brasileiro bem como deixando
marcas permanentes nas mulheres que praticam o crime de aborto restando as sequelas físicas e psicológicas. Ficando assim demostrado que as
devidas ações sociais deveriam ter maior contundência, pois fica claro quer quanto maior conhecimento a respeito do assunto menor sera a
execução da pratica do crime de aborto. Ficando ainda mais que a eficiência do Estado em dar condições as mulheres antes da gravidez, isto é,
com formas de conhecimentos e acesso aos medicamentos geraria uma grande eficacia no combate ao crime. Salienta-se que o referido estudo
baseia-se em doutrinas, tanto no direito como em outras do tipo da psicologia, medicina onde ambas se juntas formam uma verdadeira
conjuntura para que se entenda ainda mais a questão do aborto no Brasil, sendo que dai pode-se analisar a real situação da sociedade bem como
das mulheres que já praticar ou de uma forma indireta pensam na situação, desta forma pode compreender a real questão da legalização do
aborto,do ponto de vista humanitário, financeiros e legais, pois mostra-se no momento uma questão mais social, e em que meu ponto de vista
torna-se viável para uma sociedade que vive em contante desenvolvimento, não podendo se atrelar aos tempos passados e nem ficar submissa a
questões religiosas.
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RESUMO
A pesquisa tem como tema as articulações contemporâneas entre cidadania e o direito à cidade. Seu objeto envolve a dinâmica da luta por direitos
na comunidade "Cidade dos Meninos”, localizada no município fluminense de Duque de Caxias, que evidencia o direito à cidade como eixo
contemporâneo dos direitos humanos no Brasil. Formada na década de 1940, a comunidade vem resistindo a um processo predatório de
urbanização, que transformou seu ambiente saudável e bucólico em um espaço de poluição repleto de resíduos tóxicos. O poder público impõe a
remoção forçada da comunidade, seguindo uma tônica autoritária e privatista das chamadas “cidades empresariais”. Em resposta, criou-se uma
mobilização política entre a comunidade e seus apoiadores da sociedade civil, para resistência a esse modelo e a proposição de uma reurbanização
democrática e popular. O objetivo geral da pesquisa é analisar as práticas de cidadania e de lutas por direitos humanos nas regiões periféricas das
grandes cidades brasileiras, considerando as disputas políticas no processo ocupação do solo urbano. Os objetivos específicos são: (i) Compreender
como o modelo brasileiro de produção de cidades periféricas contribuiu para a formação de Duque de Caxias e da comunidade da Cidade dos
Meninos; (ii) Identificar o sujeitos envolvidos nesse processo; (iii) Aferir como a população local se comporta diante desse modelo de cidade
periférica; (iv) Verificar as práticas cidadãs desses sujeitos e compreender, à luz do direito à cidade, como se reinventaram a partir dessa situação
de crise. A problemática de pesquisa envolve as seguintes indagações: (i) se os sujeitos da Cidade dos Meninos desenvolveram algum nível de
organização política, seria possível dar continuidade ao processo de resistência pela ocupação do solo, para viabilizar a construção do bairro
conforme os modos de ser, fazer e viver daquela comunidade? Para tanto, quais seriam suas queixas e exigências? O projeto de desocupação da
área pelo poder público, que se opõe ao aparente interesse de luta por direitos pelos moradores, visa a atingir quais objetivos primários e
secundários? Se a descontaminação da área for possível sem a necessidade de remoção das famílias, como seria o movimento de integração da
comunidade da Cidade dos Meninos com a cidade de Duque de Caxias? A pesquisa tem natureza qualitativa, assume um perfil jurídico-sociológico
e uma dinâmica interdisciplinar, articulando Direito, Sociologia, Ciência Política, Geografia e Urbanismo. Baseia-se em investigação empírica,
realizada através das seguintes técnicas de pesquisa: observação não participante, revisão bibliográfica, análise documental e estudo de caso. O
referencial teórico-metodológico é o da teoria crítica, notadamente com base nos pensadores David Harvey e Henri Lefebvre, e as principais
categorias teóricas são “cidadania”, “direito à cidade”, “direitos humanos”, “novos direitos urbanos” e “participação política”. A pesquisa
encontra-se em fase exploratória (observação não participante) e apresenta algumas constatações como resultados parciais: a comunidade da
Cidade dos Meninos não pode exercer o direito à cidade, pois não é objeto de políticas públicas inclusivas e que viabilizem o acesso em plenitude a
direitos sociais; a comunidade não participa dos processos de decisão pelo poder público a respeito do que fazer com a área contaminada e a
respeito das remoções; a comunidade não é objeto de políticas públicas capazes de possibilitar o desenvolvimento urbano da área a partir daquilo
que ela entende como sua cidade; a resistência às pressões do poder público, visando à desocupação da área, é uma atitude que não objetiva
simplesmente o reconhecimento do direito de ali viver, mas também de construir a cidade a partir dos seus mais íntimos desejos. Como
conclusões, consideramos que a pesquisa empírica inicialmente projetada encontra-se em desenvolvimento satisfatório e já proporciona uma
relevante análise teórica do objeto de investigação.
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RESUMO
As mulheres de determinado perfil têm sido cada vez mais selecionadas para incrementar o encarceramento em massa brasileiro. Segundo dados
do último relatório produzido pelo Departamento Penitenciário Nacional (INFOPEN/2014), o Brasil vivencia uma tendência de aumento das taxas
de encarceramento em níveis preocupantes, 7% ao ano. O país já ultrapassou a marca de 622 mil pessoas privadas de liberdade em
estabelecimentos penais, chegando a uma taxa de mais de 300 presos para cada 100 mil habitantes. O ritmo de crescimento do encarceramento
entre as mulheres é ainda sensivelmente mais acelerado, da ordem de 10,7% ao ano, saltando de 12.925 mulheres privadas de liberdade em 2005
para a marca de 33.793, registrada em dezembro de 2014. O perfil selecionado das mulheres pelos agentes de controle social para incrementar o
contingente carcerário representa: jovens, com baixa escolaridade e negras. Aproximadamente 64% praticaram delitos ligados ao tráfico de drogas
e em torno de 44 % estão presas provisoriamente. O tema em questão ganha especial relevância com as chamadas Regras de Bangkok, primeiro
marco normativo internacional a abordar a problemática para o tratamento de mulheres presas e a fomentar a adoção de medidas não privativas
de liberdade para mulheres infratoras. Essas Regras recomendam uma percepção diferenciada para as especificidades de gênero no
encarceramento feminino. Procuram estabelecer obrigações aos Estados em matéria de justiça criminal. Estão fundamentadas no reconhecimento
de que a mulher está inserida em contexto de desigualdade social, na identificação de sua vulnerabilidade e na verificação do encarceramento
como instrumento de exclusão social. Ratificando os propósitos internacionais o Brasil sancionou e publicou a Lei 13.257/2016 – Marco Legal de
Atendimento à Primeira Infância que previu a aplicação de medidas alternativas à prisão capazes de minimizar os efeitos das desigualdades sobre
as mulheres criminalizadas. Nesta ótica, o problema a ser enfrentado nesta investigação está circunscrito a seguinte indagação: quais as medidas
judiciais para fazer frente às desigualdades de gênero no âmbito da justiça criminal envolvendo mulheres, os desafios e os avanços na redução de
medidas privativas de liberdade? Nesta linha, a pesquisa estabelece como objetivos centrais: identificar as decisões proferidas no âmbito do
Supremo Tribunal Federal a partir do ano de 2016 que se coadunam com as regras internacionais de proteção à mulher e tutela de direitos
humanos; analisar os possíveis entraves enfrentados pelos magistrados ao negligenciarem as peculiaridades da mulher em suas decisões e pontuar
estratégias de superação ao encarceramento feminino. A pesquisa, de natureza qualitativa e de cunho descritivo-analítico, adota como
procedimentos metodológicos: a revisão bibliográfica e a análise documental e jurisprudencial. Os resultados preliminares da pesquisa ainda em
andamento demonstram que somente a partir de 2017, sobretudo após caso de grande repercussão midiática envolvendo a mulher do exgovernador do Estado do Rio de Janeiro, houve a intensificação da adoção de providências judiciais de soltura ou substituição do encarceramento
por prisão domiciliar. Nessa linha, o Ministro Gilmar Mendes, em 31.03.17, ao julgar medida cautelar no HC 141.874/SP determinou a substituição
da segregação preventiva por domiciliar utilizando como um dos fundamentos as Regras de Bangkok. Em conclusão, por hora, destaca-se que a
justiça brasileira está caminhando a passos lentos para implementação de medidas tendentes a reduzir a desigualdade de gênero no contexto das
mulheres infratoras. Tem-se priorizado o cumprimento de medida cautelar ou pena em domicilio, mas não se pode olvidar da existência de outros
mecanismos que também podem ser adotados para ampliar o processo de inclusão da mulher criminalizada.
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RESUMO
O Direito Constitucional sofre constantes mutações, sejam elas pontuais ou sistemáticas ou, ainda, bruscas ou protraídas no tempo ao longo da
História. Na concepção positivista , a Ciência do Direito, como ciência normativa não se ocuparia nem dos fatos nem da eficácia das normas, mas
das próprias normas em si. Por isso, se não pode ser simplesmente empírica, somente poderá ser formal hipotético-dedutiva. Dessa forma, admitir
uma postura pós-positivista é superar efetivamente o positivismo. Tomando como base o Direito Comparado, nasceu um movimento intitulado
pós-Positivista que procurou, ao menos em tese, reconstruir as bases do Direito Constitucional. A promulgação de Constituições de caráter social e
democrático, marcadas pela positivação e proliferação de princípios jurídicos, pela previsão de amplos catálogos de Direitos Fundamentais e pela
contemplação de normas programáticas foram, em grande parte, essenciais para o desenvolvimento do chamado Neoconstitucionalismo.
Contudo, para ser, de fato, um “novo” Constitucionalismo, exige-se uma nova postura, uma ruptura (não mais apegada ao Positivismo
Normativista) do modelo do Direito Constitucional, ou seja, buscar ir além da legalidade estrita, mas sem desprezar o próprio Direito .
Paralelamente ao que se preferiu chamar de Constitucionalismo Contemporâneo ao invés de Neoconstitucionalismo, surgiu a “crise” da
efetividade da Justiça e do papel das Cortes Constitucionais como elemento estabilizador das relações jurídicas, que há muito já vêm sendo
discutida, sobretudo, nos países de língua portuguesa, como por exemplo, Brasil e Portugal. O primado da lei formal, sob o enfoque do paradigma
legalista (validade e eficácia), apresentou sintomas de esgotamento que podem ser resumidos em diversos tópicos, tais como: a imprevisibilidade
e a instabilidade das decisões judiciais; a discricionariedade decisória dos julgadores na análise dos hard cases e; o Ativismo Judicial, que culmina
com as decisões dos Tribunais Constitucionais. Sob o ponto de vista econômico, questões vividas em Portugal (ensejando o Programa de
Austeridade Fiscal) e no Brasil (ensejando o “Pacote” de Ajuste Fiscal) permitem observar o quão importante é a estabilidade econômicofinanceira, a tributação justa e equilibrada, de modo a angariar recursos suficientes para realizar as despesas públicas, ou seja, o equilíbrio
orçamentário e financeiro e, consequentemente, por via reflexa, a concretização dos direitos fundamentais. Nesse sentido, ainda mais em tempos
de austeridade fiscal, o posicionamento das Cortes Constitucionais sobre esses temas, é de vital importância como elemento estabilizador das
relações jurídicas, pois ousamos afirmar que não há estabilidade econômica em um país, sem que haja segurança jurídica. Questiona-se, portanto,
em que medida as leis brasileiras e portuguesas são analisadas e julgadas à luz das Cortes Constitucionais dos dois países. Isto porque, admitir a
discricionariedade do órgão julgador (ausência de fundamentação metodológica) é afetar, sobremaneira, o “princípio” da segurança jurídica
proporcionando uma autofagia do sistema constitucional ou uma involução do “novo” Constitucionalismo. Acredita-se que, com a adoção desse
modelo, a segurança jurídica é colocada em xeque, permitindo uma instabilidade jurídico-normativa que, como consequência, interfere na
Economia do país. A presente investigação tomou como base de dados as principais decisões das Cortes Constitucionais do Brasil e de Portugal e a
partir daí, buscou-se identificar qual a linha da fundamentação Constitucional-hermenêutica respectiva de cada Tribunal. Para tanto, verificou-se
se as decisões do STF e do TC, sob o ponto de vista teórico-argumentativo, assumem posturas hermenêutico-constitucionais distintas ou
semelhantes e de que forma a fundamentação jurídico-constitucional adotada pelas Cortes Constitucionais interferem na segurança jurídica.
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RESUMO
Com o advento da globalização, cumpre salientar que a criminalidade mudou, aperfeiçoando-se e buscando outras formas e ideais de se
estabelecer e praticar o crime. Com efeito, verdadeiras estruturas criminosas foram criadas com o escopo de se realizar crimes através de grandes
empresas e conglomerados. Assim, a criminalidade passou a adotar estes mecanismos condizentes com a sociedade da informação para a
perpetração de delitos, delitos empresariais, os quais afetam toda uma coletividade e, dependendo da situação, fragilizam toda uma economia
gerando, consequentemente, uma sociedade de risco. O mais difícil é conseguir a identificação dos verdadeiros mentores destes crimes
empresariais realizados a partir desta sociedade da informação, vez que a identificação destas mentes intelectuais que estão por trás de toda a
estrutura criminosa organizada quase não aparecem, o que torna quase que impossível sua identificação. A partir disso, Roxin trabalha e
desenvolve a Teoria do Domínio da Organização objetivando a identificação deste homem de trás como mentor da prática dos crimes através da
caracterização de uma autoria mediata. Nesta vertente, a partir o julgamento de Adolf Einchmann em 1962, Roxin desenvolve a teoria do domínio
da organização sob quatro vertentes: poder de mando; estrutura de poder desvinculada de uma legalidade; fungibilidade do autor imediato;
vontade do autor imediato para praticar o crime. O poder de mando estaria caracterizado pelo autor mediato, ou seja, o homem de trás
determinando que o autor imediato (homem da frente) pratique os crimes a partir do seu comando. A segunda vertente (estrutura desvinculada
de uma legalidade) estaria caracteriza por uma estrutura ou organização desvinculada de um aparato legal, por exemplo, estruturas como
comando vermelho (CV), que possui uma organização, mas está completamente desvinculada de uma legalidade. A terceira vertente, qual seja,
fungibilidade, demonstra que o autor imediato pode ser trocado por qualquer outro que aceite cometer, diretamente, o delito por determinação
do autor mediato. A quarta e última vertente demonstra que o autor mediato, a partir da vinculação ao autor mediato, deve demonstrar plena
aceitação para o cometimento do delito. O problema é que Roxin desenvolve a teoria dos aparatos de poder em 1962 e vislumbrando a sociedade
alemã que é absolutamente distinta da sociedade atual brasileira. Na atual conjuntura da sociedade brasileira, observa-se que as grandes
empresas, seja na esfera privada ou pública, estão envolvidas em grandes escândalos concernentes à criminalidade econômica. Ou seja, estruturas
organizadas dentro de uma legalidade fomentando a criminalidade econômica. O grande desafio contemporâneo é pensar a teoria do domínio da
organização colimando as grandes estruturas organizadas de poder que atuam dentro de uma legalidade e estão diuturnamente praticando
crimes. Mas como utilizar a teoria de Roxin se ele não aceita a aplicação de sua teoria para as estruturas organizadas dentro de uma legalidade? É
exatamente isso que esta investigação procurou resolver à luz da sociedade brasileira contemporânea, ou seja, relativizar a segunda vertente da
teoria do domínio da organização para que o pensamento de Roxin alcance aparatos organizados de poder dentro de uma legalidade. Assim, este
trabalho buscará uma melhor elucidação acerca dos aparatos organizados de poder na sociedade brasileira e sua possibilidade de aplicação nos
delitos de empresa, traçando uma análise com a criminologia, filosofia e a sociologia. A presente investigação utilizou a metodologia teórica com
revisão bibliográfica e o resultado da pesquisa teve por escopo trazer esclarecimentos para as questões acadêmicas e um resultado mais prático e
atual para a realidade brasileira atual.
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RESUMO
O escopo do presente artigo está assentado em analisar a crise hídrica como elemento de afetação para a concretização do direito à alimentação
adequada (DHAA) e o direito à água potável (DAP), ambos considerados cruciais para o desenvolvimento do ser humano e a relação com o
superprincípio da Dignidade da Pessoa Humana. O direito à alimentação e, por extensão, o direito à água potável configuram, na
contemporaneidade, elementos imprescindíveis para a existência com um piso mínimo vital. Para tanto, a Constituição de 1988, de maneira
expressa, no artigo 6º, reconhece que o direito à alimentação e o direito à saúde configuram direitos sociais e, portanto, vinculados diretamente
ao ideário de piso mínimo vital e pilares de promoção da dignidade da pessoa humana. Além disso, em que pese a localização topográfica do
direito à alimentação no artigo 6º, a doutrina mais contemporânea vem afirmando que aludido direito, em conjunto com o direito à água potável,
materializam direitos interdimensionais, caminhando pelas mais distintas dimensões dos direitos humanos, pois sua efetivação culmina na
promoção primária de todos os demais direitos, incluindo as presentes e as futuras gerações. Assim, subentende-se que a alimentação adequada e
a água potável configuram requisitos básicos para a promoção e proteção a saúde, voltada para o crescimento e desenvolvimento humano,
buscando assim, qualidade de vida e equidade cidadã, alcançando as condições sociais dissertadas na Constituição. Tecidas essas considerações,
há, ainda, que se afirmar que a crise hídrica, em tal cenário, vem materializando robustas preocupações, porquanto o seu desenvolvimento afeta,
de maneira direta, a promoção do DHAA e do DAP, substancializando, inclusive, ameaça para a dignidade da pessoa humana, porquanto os
grupamentos sociais mais vulneráveis estão em situação ainda mais crítica, não tendo, por vezes, o acesso à água potável ou mesmo alimentação
adequada para sua subsistência. Dessa maneira, incumbe ao Estado, assegurar ao individuo o acesso a uma vida adequada e de condições
favoráveis, rompendo com a vulnerabilidade social, e assim, visando o principio da Dignidade da Pessoa Humana, de forma fundamental que
adeque o indivíduo a proteção, promoção e provimento de direitos. A metodologia empregada na construção do presente pautou-se no método
indutivo, auxiliado de revisão de literatura e pesquisa bibliográfica como técnicas de pesquisa.
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RESUMO
Discriminação ou Desigualdade na aplicação da Lei Penal – Pesquisa empírica sobre a diversidade de procedimentos nas sentenças aplicadas pelo
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no período de 2005 a 2015. A dificuldade encontrada para entender as constantes decisões a respeito da
aplicação da pena no âmbito penal, esbarra na falta de banco de dados específicos que venham a demonstrar como se comportam os juízes
quando sentenciam os apenados no Rio de Janeiro. A problemática contida no presente trabalho reside no estranhamento a respeito da
diversidade na aplicação da pena, o que, em primeiro momento, vislumbrou-se uma possível desigualdade na sua aplicação. Com o avanço da
pesquisa empírica, está se apresentando um cenário um pouco mais diversificado do que meramente a questão da desigualdade na dosimetria da
pena. A pesquisa caminha para tentar, pelo método empírico e teórico, estudar as reais razões de decidir na aplicação da sentença, com o escopo
de descortinar as fundamentações dos magistrados quando da aplicação das sentenças julgadas. Percebe-se, através do que vem sendo
pesquisado em dados empíricos em andamento que nem todos os condenados cumprem etapas iguais em suas respectivas penas, amadurecendo
a ideia de uma determinada linha difusa de procedimentos judiciais quando da aplicação da pena. No entanto, com o seguimento da pesquisa,
desenha-se um cenário não só arrimado em teses de desigualdades, mas também em um comportamento desuniformizado na aplicação da
sentença ou decisões, trazendo uma clara visão da falta de homogeneidade na aplicação da pena. Ressalte-se que os dados coletados observam o
tipo penal, a região da infração penal, o produto objeto do crime assim como o prolator da sentença. Ainda na parte de coleta de dados já se
percebe diversas decisões para um mesmo tipo penal, na área da Comarca da Capital do Rio e Janeiro. A pesquisa agora avança para conhecer o
comportamento dos magistrados quando da aplicação da pena, na área metropolitana do Rio de Janeiro, com suas particularidades e costumes
inerentes aquela região. A pesquisa tem um recorte de tempo, baseando-se entre o período compreendido do ano de 2005 a 2015, nas comarcas
dos maiores municípios do Rio de Janeiro. A princípio, a pesquisa busca elementos empíricos num universo de 150 sentenças, separadas por tipo
penal, para que após essa avaliação, possa analisar criteriosamente os detalhes que justificam os motivos de haver sentenças diversas para a
mesma infração delituosa. Com este trabalho finalizado, será possível de fato fazer um comparativo das penas aplicadas e verificar como se
comportam os juízes na aplicação das sentenças, tendo uma visão real a respeito da problemática destacada: Desigualdade ou Discriminação?
Como são aplicadas as penas?
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RESUMO
O tema da pesquisa envolve as relações étnico-raciais brasileiras, com delimitação relacionada ao caso de denunciado como de turismo da
escravidão, ocorrido em Vassouras (RJ), e o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro e a gestora da Fazenda Santa Eufrasia. O problema da pesquisa: o termo de ajuste de conduta se revela como um
instrumento hábil para o reconhecimento de um contexto histórico de desvalorização do negro no campo das relações sociais, de modo a
contribuir para (a) a valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, e para (b) a educação de relações étnico-raciais positivas?
A pesquisa teve como objetivo geral contribuir para a produção de conhecimentos relativos às relações étnico-raciais brasileiras e como objetivos
específicos (a) investigar os limites e possibilidades dos denominados TACs; (b) examinar o TAC da Fazenda Santa Eufrasia na perspectiva de sua
contribuição para a valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, e para a educação de relações étnico-raciais positivas. A
pesquisa bibliográfica teve como foco as questões jurídicas relacionadas aos Termos de Ajuste de Condutas (TACs). A pesquisa documental teve
como foco o TAC em referência, a Lei 10.639/2003 as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Os principais resultados da pesquisa consistem: (a) reconhecimento do Termo de Ajuste de
Conduta como meio alternativo da solução de conflitos; (b) no reconhecimento do Termo de Ajuste de Conduta como instrumento viável para a
valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, e para a educação de relações étnico-raciais positivas. As principais conclusões
estão relacionadas a necessidade de uma mudança de postura na apresentação de fatos relacionados à história brasileira. O caso da Fazenda Santa
Eufrasia permite demonstrar que ainda que as referências estivessem relacionadas a um período histórico em que os as pessoas escravizadas não
eram reconhecidas como seres humanos sujeitos de direitos, mas sim como coisas, o registro também se presta como referência da dominação
existente desde então. Neste contexto, podemos repensar a forma de exposição, visando uma contribuição para a valorização da história e cultura
dos afro-brasileiros e dos africanos, e para a educação de relações étnico-raciais positivas. Vejamos alguns exemplos: Substituir a categoria
“escravo”, empregada como referência à uma coisa, pela categoria “pessoa escravizada”, auxiliando o reconhecimento da condição humana, que
os africanos e seus descendentes não “nasceram escravos” ou simplesmente “descendem de escravos”, mas sim, homens e mulheres que foram
escravizados. Desenvolver boas práticas que permitam aos visitantes pensar de forma crítica sobre temas como racismo, preconceito racial e
injuria racial, entre outros.
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RESUMO
O presente trabalho é resultado de pesquisa em andamento, através da qual objetiva-se analisar a formação e capacitação, e os desafios e
perspectivas do campo de trabalho e da atuação dos mediadores no estado do Rio de Janeiro. A pesquisa se desenvolve a partir de duas
metodologias de pesquisa: a primeira, bibliográfica, consistente na revisão de textos sobre o tema, bem como de leis e resoluções. A segunda, de
pesquisa empírica, de cunho qualitativo, através de: (a) observações feitas nas atividades desenvolvidas em um Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania (CEJUSC) no âmbito do estado do Rio de Janeiro e de (b) entrevistas com os mediadores judiciais que atuam nos CEJUSCs. A
mediação, mesmo estando sujeita às diferentes disputas de sentido no campo de uma atividade prática, possui elementos de inteligibilidade
organizados em torno de certa forma adequada de solução de conflitos, em que um terceiro imparcial (mediador) atua como facilitador do diálogo
entre as partes que estão em litígio (mediandos), para que elas próprias possam chegar a um acordo, alcançando termos em comum para todos.
Desta forma, é interessante olhar com atenção para o profissional que irá atuar como mediador, pois ele vem sendo submetido a um processo de
formação responsável por uma socialização em torno de visões, representações e práticas dessas diferentes variáveis e formas de compreensão da
mediação (acordista, transformativa, etc.). No Brasil, a regulamentação da mediação teve início em 2010, com a publicação da Resolução nº 125
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que trouxe também regulamentação sobre os mediadores judiciais, por meio do Anexo I (Diretrizes para os
Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento). Em 2015, o texto original sofreu alteração tendo em vista a publicação do Código de Processo Civil e
da Lei de Mediação, que vieram regulamentar e implementar a mediação como uma forma de solução de conflitos judicial e extrajudicial. O CNJ
determinou então que os cursos de formação de mediadores judiciais seriam compostos por duas etapas: 1) etapa teórica, de, no mínimo
40h/aula; 2) etapa prática, em que o aluno deve cumprir 60h em atividades práticas (observação, co-mediação e mediação supervisionada). No
entanto, através da pesquisa empírica, a partir da análise de entrevistas realizadas com mediadoras judiciais, foi narrado por elas algumas
dificuldades e desafios para realizar a capacitação, bem como para a atualização constante. Após diversos cursos oferecidos pelo Tribunal de
Justiça, atualmente só é oferecida capacitação nas comarcas em que serão instalados os CEJUSCs, isto é, não há oferta de cursos para outras
Comarcas. As mediadoras narram que, além disso, há ausência de divulgação do início e matrícula dos cursos e que muitas não conseguiram fazer
o curso oferecido pelo Tribunal. No âmbito do estado do Rio de Janeiro elas afirmaram que há um crescimento da oferta de cursos de capacitação
por instituições privadas, sendo certo que o desafio é o valor dos cursos, em média de quatro mil reais. Outro desafio narrado pelas mediadoras é
a exigência do CNJ de atualização constante visto que atuam de forma voluntária nos CEJUSCs, não tendo qualquer contra-partida financeira.
Todavia, mesmo sem o ganho financeiro, as mediadoras destacam que têm um ganho “imaterial” muito grande, com a possibilidade de exercer na
prática a mediação nos CEJUSCs; e porque acreditam na mediação como forma de solução de conflitos. Por fim, vale ressaltar que, mesmo diante
dos desafios, as mediadoras afirmam que é muito importante a boa capacitação dos mediadores judiciais visto que, por ser a mediação um
instituto novo, é necessário que os mediadores sejam bem qualificados para que possam exercer um bom trabalho, com credibilidade, e ter a
confiança do Poder Judiciário, dos advogados e dos mediandos.
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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo analisar as pesquisas empíricas sobre mediação judicial no Rio de Janeiro, no período entre 2010 e 2015. Ao invés
de realizar uma observação secundária para pensar a mediação a partir das pesquisas empíricas do Rio; esta pesquisa se propõe a pensar as
próprias pesquisas, seus modos e locais de produção, seus referenciais teóricos e metodológicos e como se orientam nas fronteiras disciplinares
entre o Direito e as Ciências Sociais. Assim, minha discussão se desenvolve no plano teórico metodológico – pensando o direito e a mediação como
objetos de pesquisa, minha empreitada se volta para discutir as condições de produção de conhecimento qualitativo no direito, tendo como caso
as pesquisas sobre mediação de conflitos realizadas entre 2010 e 2015, identificadas a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES. O
trabalho se divide em três partes: primeira, estabeleço como cheguei nesta discussão acerca de pesquisas sobre mediação, a partir de uma
narrativa da própria institucionalização da mediação no Judiciário Brasileiro; segunda, busco traçar um mapa das pesquisas, explicitando como as
selecionei e determinei a abrangência da minha análise, passando a descrição de cada pesquisa a partir de suas estruturas e modos de construção
do texto, terceiro, discuto os referenciais teóricos que vimos surgir nas pesquisas do capítulo, buscando pensar as condições de produção de
conhecimento qualitativo no Direito, especificamente discutindo as noções de pesquisa etnográfica e pesquisa sócio-jurídica. Ao observar as
diferentes concepções de empiria pudemos visualizar: uma empiria das práticas e representações, ligada a pesquisa etnográfica de tradição
antropológica; uma empiria discursiva, que situei dentro de uma abordagem crítica do Direito, e engajada com um olhar interdisciplinar; e uma
empiria do pessoal, que em termos estritos não é propriamente um conhecimento, mas um entendimento, mas que se explicitado com
integridade e ética de pesquisa, pode ser muito relevante para o campo jurídico. A partir do mapeamento realizado é possível notar a existência de
uma rede de pesquisadores, em torno do INCT-InEAC e PPGSD/UFF, em dois momentos: primeiro, no intercâmbio entre bancas, orientações e
programas – revelando uma economia de trocas e consolidações de grupos; segundo pelas referências, citações e modos de construção dos textos,
que apontam para o intercâmbio de dados e reflexões em suas construções. Meu objetivo final é que este texto seja um material útil para
pesquisadores em Direito: para os iniciantes, que possam ter menos sofrimento que tive para entender alguns nuances; aos já experientes, que
possa servir de consolidação e reinterpretações de entendimentos.
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RESUMO
A pesquisa se debruça sobre a temática dos mosaicos de áreas protegidas criados na Amazônia brasileira. Tem como questão indutora, o
pressuposto de que, se a legislação ambiental nacional estabelece que a criação de mosaicos é importante e estratégico para a gestão de
conjuntos de áreas protegidas, então, quais experiências e lições mosaicos mais antigos criados na Amazônia tem a ensinar ao Amapá, que obteve
em janeiro de 2013, o reconhecimento de seu primeiro mosaico: O Mosaico do Oeste do Amapá e Norte do Pará? Como hipótese básica definiu-se
que ações integradas de proteção ambiental, especialmente às relacionadas à prevenção e repressão a crimes em UC, são as experiências mais
relevantes que os modelos de mosaicos da Amazônia podem proporcionar ao Mosaico do Oeste do Amapá e Norte do Pará, como lições de
efetividade (melhoria) de gestão territorial. O objetivo geral da pesquisa foi, portanto, analisar a gestão dos mosaicos de áreas protegidas criados
na Amazônia brasileira, de modo a identificar possíveis experiências de gestão territorial que possam servir de referência e aprendizagem, ao
Mosaico do Oeste do Amapá e Norte do Pará. Quanto à natureza trata-se de uma pesquisa básica, sendo exploratória quanto aos fins, com o
conteúdo baseado em referencial bibliográfico, onde se utilizou o método de abordagem hipotético-dedutivo e métodos de procedimento
histórico e comparativo. A investigação analisa quatro mosaicos criados na Amazônia (Mosaico do Lago de Tucuruí, Mosaico do Apuí, Mosaico
Baixo Rio Negro e Mosaico da Amazônia Meridional) procurando identificar os desafios que cada um enfrenta no processo de gerenciamento do
espaço protegido, assim como experiências bem sucedidas que podem ser úteis a mosaicos novos. Os resultados da investigação apontam para um
dilema recorrente no Brasil: o de que a criação de espaços protegidos na Amazônia se mostra vital para a manutenção da floresta e seus recursos
naturais, para o uso racional das presentes e futuras gerações, entretanto, devido a expansão da fronteira agrícola e da pecuária para o norte do
Brasil, do crescimento urbano das cidades, grilagem de terras e de impactos ambientais decorrentes da instalação de grandes empreendimentos
na Amazônia, como hidrelétricas e empresas de mineração, a tarefa de gerenciar espaços protegidos se mostra extremamente desafiador, pois
devido aos parcos investimentos realizados pelo governo e de equipes técnicas reduzidas atuando nas unidades de conservação, o trabalho não
surte o efeito esperado de impedir a destruição da maior floresta tropical do mundo. Por outro lado a pesquisa identifica algumas experiências
bem sucedidas no viés de pagamentos por serviços ambientais, onde devido a implantação de políticas públicas de incentivo pelo Governo
Estadual do Amazonas tem ocorrido redução de desmatamentos em vários municípios e a introdução de novas formas de lidar com floresta e seus
recursos. A viabilização dessa política, que beneficia a população por meio de bolsas de contrapartida tem ainda tornado possível aos mesmos, o
acesso a serviços até então inexistentes no interior das florestas como: escolas, postos de saúde, telecentros, além da aquisição de equipamentos
agrícolas e embarcações. As conclusões da pesquisa revelam que os mosaicos são instrumentos de gestão de espaços territoriais importantes,
entretanto, se estiverem fragilizados não terão eficácia nessa tarefa, sendo imprescindível para seu funcionamento e legitimidade, mais
investimentos públicos para viabilizar o trabalho conjunto e integrado entre órgãos públicos e populações residentes. A investigação revela ainda
que, quando os governos priorizam políticas ambientais de proteção da floresta, os resultados são percebidos sem muito demora e que o Amapá
tem muito aprender com todas essas experiências, podendo inclusive ser referência para outros estados brasileiros por não ter conflitos agrários
sérios e possuir mais de 72% da sua floresta protegida.
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RESUMO
Filósofos e pensadores de diferentes momentos históricos não conseguiram convergir sobre o significado da felicidade. A subjetivamente latente
neste tema, dificulta alinhar os conceitos apesar de não haver dúvidas de que a felicidade é um objetivo individual e para o Estado um interesse
coletivo. Na visão de Sócrates, o principal objetivo da Filosofia seria determinar o significado de “vida boa”, aquela mais feliz e a mais virtuosa,
sendo o ‘bem soberano’ aquele que contém o máximo de felicidade e de virtude. Já Aristóteles alerta sobre a dificuldade em definir o que seria
uma vida feliz, mas ressalta que a felicidade é um bem supremo que a existência humana deseja e persegue e que seria na busca da felicidade que
se justificaria a boa ação humana, sendo os outros bens meios para atingir o bem maior. Outro ilustre representante da Filosofia grega, Epicuro,
prega a ideia de que a dor deveria ser evitada e o prazer perseguido para se ter uma vida feliz. Avançando vários séculos, a felicidade à luz do
utilitarismo, Jeremy Bentham uma boa sociedade seria aquele na qual seus cidadãos são felizes e, para isso, se faz necessário o bem estar da
maioria da população, mesmo que alguns não atinjam à felicidade. Dando continuidade ao utilitarismo, Stuart Mills, a felicidade é a finalidade da
vida, mas somente conseguiria ser alcançada se não fosse transformada em um objetivo direito. Por fim, John Rawls considera a felicidade como
processo de vida, o qual se desenvolve no plano da racionalidade, gerando um comprometimento social na empreitada do ser que a persegue.
Com isso, transportando a felicidade no contexto social, percebe-se que uma vida digna implicaria em uma vida feliz e, com isso, caberia ao Estado
promover o bem estar de todos e garantir o respeito à dignidade da pessoa humana. Não é à toa, que o direito à busca da felicidade, prescrito pela
primeira vez na Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776), se encontra positivado em algumas Constituições, como na França,
Japão, Coreia do Sul, Butão e Nigéria. No Brasil, muito embora o direito a busca da felicidade não esteja explicitado no ordenamento jurídico, vem
servindo de fundamento para decisões no Supremo Tribunal Federal que o considera um princípio constitucional implícito, derivado da dignidade
da pessoa humana. Um exemplo da utilização da teoria da felicidade pela Suprema Corte brasileiro foi a a ação direta de inconstitucionalidade que
reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar (ADI 2477). Desta forma, a premissa de que para se ter uma vida feliz prescinde de uma
vida digna, é transportada para o campo da reparação civil e neste modelo vem sendo utilizada no direito norte-americano, há três séculos,
através do dano hedônico (loss of enjoyment of life) que objetiva compensar uma vítima que sofreu uma lesão grave ou morte, pela perda do gozo
pela vida, ou seja, a perda da felicidade em viver. O exemplo de um jovem rapaz que fica paraplégico após ser alvejado por um tiro em um assalto,
ilustra a delicada situação de alguém que possivelmente não poderá mais ter uma vida como antes e usufruir dos prazeres comuns a sua idade,
como jogar futebol, ir a festa, ter relações sexuais, filhos, etc. Por certo, se faz imprescindível comprovar a perda da felicidade em viver, diante da
subjetividade inerente ao que é ser feliz e diante da possibilidade de adaptação de cada um. Porém, analisando o conceito de dano hedônico sob a
ótica da função da reparação civil de compensar de forma adequada e proporcional a vítima de um dano, tem-se que essa categoria de dano
poderia ser construída no direito brasileiro de forma a proporcionar uma nova visão quanto a valoração do dano voltada a perda do gozo pela vida
observando as derivações passadas e futuras geradas pelo evento, o que certamente beneficiaria a coletividade. Por fim, este resumo se trata de
um trabalho de revisão bibliográfica e pesquisa documental, sendo a metodologia utilizada a dedutiva.
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RESUMO
Se por um lado os avanços no campo da Biomedicina permitiram o aumento da expectativa de vida e o consequente envelhecimento populacional,
por outro é preciso que se consigne que este cenário impõe novos e severos desafios ao direito no âmbito das políticas públicas e legislativas. O
envelhecimento populacional traz consigo necessárias considerações por parte do Poder Público, como o aumento de fatores de exclusão social
crônicos, o custo do envelhecimento populacional, e, sobretudo, as políticas visando à saúde do idoso. Assim, é imperioso que os olhares do
direito se voltem para a garantia aos idosos de uma vida digna e necessariamente mais saudável, eis que, muito mais do que viver mais, é
importante que os idosos tenham uma vida de qualidade no que diz respeito à saúde. O idoso - de uma maneira geral - naturalmente encontra-se
mais predisposto ao desenvolvimento de doenças do que os jovens, o que eleva seu direito à saúde ao patamar de direito fundamental da mais
alta prioridade. Dentro do escopo de doenças que acometem prioritariamente a população idosa, inserem-se as doenças crônico-degenerativas,
dentre as quais se destacam as síndromes demenciais, que afetam aspectos psíquicos dos pacientes, sequestrando-lhes a autonomia nos processos
decisórios e submetendo-os à dependência de seus cuidadores. No Brasil, na maior parte das famílias os cuidados com as pessoas idosas são
responsabilidade de apenas um familiar. Assim, considerando os dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2015)
que apontam que o número de arranjos familiares formados por casais sem filhos foi de 14,7% em 2004 para 19,9% em 2014, é possível projetar
um futuro no qual cada vez mais idosos – e necessariamente pacientes de síndromes demenciais, dada a prevalência no estrato etário – não
disporão de cuidados familiares e se verão sujeitos a cuidadores de círculos sociais menos próximos ou mesmo do poder público. Diante de tal
cenário a presente pesquisa formulou o seguinte questionamento fundamental: como a sociedade responderá pelos cuidados de idosos
demenciados que não possuam familiares aptos a assumir tamanho encargo a fim de garantir-lhes a dignidade e autonomia necessárias? A
hipótese do presente trabalho é de que por meio de políticas públicas e legislativas que respeitem e promovam a autonomia do indivíduo é
possível garantir dignidade àqueles que se encontram acometidos por enfermidades que comprometam sua cognição, valendo-se de novos
instrumentos para realizar os direitos fundamentais constitucionalizados como as diretivas antecipadas de vontade, por exemplo. Para verificar a
hipótese aventada a pesquisa adotou o método qualitativo apoiado na revisão bibliográfica, aliado à análise indutiva, partindo da observação de
fatos concretos para buscar reflexões sobre as possíveis formas de efetivação dos direitos fundamentais perscrutados. Como resultados obtidos,
verificou-se que apesar da ocorrência de múltiplos problemas de saúde ser aumentada em pessoas idosas e que muitas destas condições os
debilitem sobremaneira, prejudicando sua capacidade de autodeterminação, para que se possa envelhecer de maneira saudável é imprescindível a
manutenção da funcionalidade e autonomia do indivíduo. Sob o aspecto da Dignidade da Pessoa Humana, após explorar definições acerca do
próprio conceito de dignidade e da Dignidade da Pessoa Humana como princípio constitucionalmente tutelado a pesquisa realizada permitiu
concluir que a dignidade de um indivíduo está intimamente ligada à sua capacidade de autodeterminação, dignidade esta que existe
metafisicamente e cuja realização é um dever conjunto do Estado e da Sociedade. Por fim, a pesquisa conclui que a implementação de políticas
públicas e legislativas que respeitem e promovam a autonomia do indivíduo e garantam sua capacidade de autodeterminação mesmo quando em
processos demenciais são fundamentais na garantia de sua Dignidade.
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RESUMO
A presente pesquisa tem como propósito analisar e discutir a fundamentalidade do direito social ao trabalho, haja vista que, apesar de ser
garantido no rol do art. 6º da Constituição Federal de 1988, nem sempre é efetivado. Para tanto, utiliza-se a metodologia qualitativa por meio de
levantamento bibliográfico, a partir da qual se estabelecem duas questões a serem verificadas. A primeira delas envolve a investigação da
atividade dos três Poderes na garantia do direito fundamental social ao trabalho. O Poder Legislativo se ocupa em elaborar leis inócuas apenas
para causar boa impressão perante a sociedade; o Poder Executivo não garante em sua inteireza a efetividade dos direitos fundamentais e ao
Poder Judiciário resta garantir estes direitos quando provocados pelo cidadão. Surge aqui a importância da “judicialização da política” ou “ativismo
judicial”. A segunda questão diz respeito à efetivação do direito social ao trabalho por meio da possibilidade de o trabalhador negociar
determinados direitos trabalhistas. De fato, questiona-se se, sendo um direito fundamental, por que não poderia o empregado, detentor deste
direito, dispor dele conforme sua vontade, não ficando adstrito às normas trabalhistas que o Estado impõe para que seja usufruído. Nesse caso,
tomou-se a teoria do autorregramento da vontade, de Pontes de Miranda, como referencial teórico para defender a efetivação do direito
fundamental social ao trabalho. Utiliza-se, como metodologia para o seu desenvolvimento, a pesquisa qualitativa, realizando-se levantamento
bibliográfico e legislativo-constitucional. Para tanto, abordam-se os direitos fundamentais de forma ampla, traçando uma evolução históricoconceitual imprescindível para o correto entendimento do assunto. Também são discutidos os problemas conceituais que envolvem a expressão
“direitos fundamentais”, o que gera verdadeira confusão terminológica. No âmbito brasileiro, também são abordados os direitos fundamentais,
fazendo-se considerações importantes acerca da ligação entre constitucionalismo, Estado de Direito e direitos fundamentais, enfrentando
questões afetas ao seu surgimento, evolução e conexões. Em seguida, o foco recairá sobre a CF de 1988, cujas inovações em matéria de direitos
fundamentais mostram-se sem precedentes. Também são relacionados os direitos fundamentais sociais em espécie e sua evolução histórica.
Apresentam-se os direitos sociais ao longo das constituições brasileiras anteriores à CF de 1988, assim como na Carta Magna então vigente.
Discussões interessantes são travadas acerca da política de garantia e efetividade dos direitos sociais no Brasil por meio da atuação dos três
poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. Por fim, debatem-se questões referentes à fundamentalidade do direito ao trabalho, iniciando pela
análise evolutiva do trabalho desde a pré-história até a modernidade. Logo, aborda-se a situação do Judiciário frente ao problema da não garantia
do direito social ao trabalho no Brasil, bem como a necessidade de existir maior autonomia da vontade privada (autorregramento da vontade),
fatores que desconstroem o caráter fundamental do direito ao trabalho. Na investigação do tema, realizou-se, sobretudo, uma revisão de
literatura a fim de criar um embasamento teórico capaz de situar o núcleo da pesquisa em informações sólidas. Quanto aos resultados obtidos na
pesquisa, verifica-se que, diante da inoperância do Legislativo e do Executivo, cabe, ao Poder Judiciário, a responsabilidade de garantir ao cidadão
a efetividade do direito social perseguido. Ademais, pondera-se a necessidade de ampliar o campo de atuação do empregado para que possa
exercitar sua vontade no sentido de definir, conforme entenda pertinente, as normas que regularão seu contrato de trabalho ou o pagamento de
suas verbas indenizatórias no caso de rescisão contratual. Deste modo, de fato poder-se-ia falar em fundamentalidade do direito social ao trabalho
e sua efetiva garantia por parte do indivíduo.
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RESUMO
A pesquisa buscou entender as definições mais usuais de Terrorismo, uma vez que apesar de ser um termo globalmente utilizado e possuir um
indício de consenso, ainda carece de um conceito definitivo, principalmente para o sistema jurídico brasileiro. Assim, verificou-se a partir de qual
conceito o Brasil se embasou para a criação da lei antiterrorismo que está em vigor no território nacional desde março de 2016. Essa lei, apesar de
só ter sido promulgada em 2016, foi idealizada em virtude da realização de grandes eventos no país, como a Copa do Mundo de 2014 e as
Olimpíadas do Rio de Janeiro, realizada em 2016, já que variadas delegações internacionais estariam no mesmo espaço, com notória visibilidade
mundial. Apesar de não haver incidentes de ataques terroristas na história recente do Brasil, o terrorismo internacional é imprevisível, pode atingir
qualquer ser humano com o fim de buscar apelo midiático, não possui alvos bem definidos e muitas vezes se comporta de forma aleatória,
trazendo para o nosso país a necessidade de estar preparado para combater eventual ameaça e não se pautar apenas na crença de que o Brasil
nunca seria alvo de terroristas. Sob esse prisma e cercado de fortes críticas, sobretudo dos juristas, seja quanto às condutas criminalizadas e as
pesadas penas nela cominada, seja quanto ao conceito de terrorismo que a um primeiro momento mostrou-se confuso e amplo, a lei nº 13.260 de
16 de março de 2016, entrou em vigor na data de sua publicação. De qualquer sorte, é necessário destacar que embora a norma constitucional já
determinasse a criminalização do terrorismo, consoante o inciso XLIII do artigo 5º da Constituição Federal, a lei específica antiterror que
regulamentou o terrorismo, só ingressou no sistema jurídico brasileiro depois de quase 28 anos da promulgação da lei maior. Dessa forma, a
pesquisa buscou trabalhar, a partir da metodologia bibliográfica, a partir da fonte primária que é a lei editada recentemente, por meio do método
dedutivo, trabalhou-se a idéia do terrorismo marítimo, a partir do conceito de terrorismo, incidentes internacionais e constatando também a
adequação da lei antiterrorista frente os pontos sensíveis brasileiros. A dúvida ainda persiste quanto a saber se a referida lei alcança, de forma
satisfatória, o terrorismo marítimo, restando saber se a definição nacional compreende também o espaço territorial marítimo. Todavia é certo
que, sem uma legislação interna eficaz, o Brasil fica impedido de atuar com eficiência, na falta de mecanismos legais que legitimem sua atuação,
seja para proteção própria ou alheia, o que o torna vulnerável ao terrorismo marítimo.
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RESUMO
O presente trabalho é fruto de pesquisas empíricas realizadas para obtenção de meu Mestrado em Direito. Os questionamentos foram levantados
na tentativa de discutir a adequação de categorias e práticas sociais aos institutos jurídicos. É neste impulso que debruçaremos sobre a questão da
dignidade da criança e do adolescente, enquanto sujeito de direito, em face da teoria do melhor interesse da criança em confronto com uma
brevíssima análise dos discursos que negam a condição de pessoa às figuras sociais pertencentes a esta categoria. Ao desnudar este desajuste
entre o discurso jurídico e as práticas sociais, estaremos colaborando para o desvendamento do espaço ocupado pelas crianças e adolescentes nas
celeumas envolvendo o direito de família, posto que nos fará pensar se a lógica disruptiva das nossa prática sociais silenciam e aviltam os menores
no exercício de seus plenos direitos nas diversas relações que estabelecem no curso da sua vida em sociedade. A pesquisa empírica realizada
identificou uma contradição entre as perspectivas que se tem sobre a lei e as práticas encontradas na sociedade em relação aos menores. Embora
o ECA seja considerado um marco legal relevante, os mandamentos do ECA não representam uma necessária referência para a conduta dos
indivíduos, que relativizam e negociam com as normas, ainda que consideradas válidas, de acordo com as circunstâncias da vida cotidiana. A
análise nos permitiu alcançar um fundado questionamento sobre a modulação da dignidade das crianças e adolescentes nas nossas práticas sociais
e visualizarmos que a participação é uma dimensão fundamental para a concretização do melhor interesse dos menores. Ao ponderarmos sobre o
espaço ocupado por estes atores e os discursos que circundam sua categorização pudemos verificar que a ênfase na proteção do menor serve mais
à manutenção de uma relação de subordinação entre adultos e crianças do que promoção de seus direitos. Aos menores não pode ser negado o
protagonismo e a escolha sob o argumento de que são incompletos e dependentes e por isso incapazes de agir, meros receptáculos passivos dos
mandamentos dos adultos. Inacabados e dependentes somos todos nós , crianças ou adultos, sempre em formação e pertencentes a uma teia de
interdependência social, alterando-se o tipo de dependência, mas não extinguindo este nível de relação social de suas vidas. Assumir que a criança
e o adolescente participam na construção da realidade social através de processos de interação e construção de verdades conjuntos com os
adultos liberta esta categoria da posição de subalternos, reconhecendo-os como atores sociais e resgatando sua dignidade enquanto pessoas. Se
quer-se garantir direitos a estes sujeitos precisamos despender atenção aos modos como a criança compreende a realidade e reinterpreta valores
tais como liberdade, dignidade e felicidade, sob pena de estarmos impingindo uma lógica adulta à realidade infantojuvenil numa manifestação de
desserviço à efetividade dos direito para estes sujeitos. Verdade seja, ainda que se queira promover a participação dos menores, despirmo-nos de
tamanha carga cultural adultocêntrica não é tarefa fácil. É preciso confrontar nossa própria compreensão de criança com auxílio de um
instrumental multidisciplinar que nos permita enxergar uma nova dimensão destes sujeitos e uma forma de interagir com eles que permita revelar
sua própria voz, superando o estigma da incapacidade.
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RESUMO
Destina-se o presente trabalho a tecer uma análise crítica sobre os critérios utilizados pelos Magistrados para a aplicação de pena base do
criminoso. O Direito Penal do Autor, calcado no julgamento da pessoa do delinquente, ainda é largamente difundido e aplicado pelo Judiciário
brasileiro, parâmetro avesso ao Direito Penal do Fato, que tem como fundamento a conduta perpetrada pelo infrator, independentemente de
quem a praticou. No âmbito da dosimetria da pena, deve viger o Direito Penal do Fato, que é amplamente tutelado por normas e princípios
entabulados na nossa Constituição Federal. Mas, do ponto de vista pragmático, a ausência de balizas legais para que o Magistrado proceda ao
aumento da pena base, enseja, por vezes, penas mais ou menos elevadas, a depender da pessoa do Julgador. Surge, então, a indagação: a
subjetividade do Juiz, no momento da aplicação da pena base, pode gerar insegurança jurídica ou lesão a direitos fundamentais do réu? A falta de
critérios legais objetivos para o reconhecimento das circunstâncias judiciais subjetivas (a culpabilidade, a personalidade, a conduta social e os
antecedentes) conferiu ao Julgador a possibilidade de definir quando e quanto irá recrudescer a pena inicial. Daí chamarem-se circunstâncias
judiciais, ou seja, aquelas do Juiz. O julgamento baseado no sentimento pessoal ou na percepção subjetiva do Juiz acerca do que sejam tais
circunstâncias – e como elas influem na pena –, não pode trazer, via de regra, a esperada segurança das relações jurídicas, nem sequer o respeito
às garantias fundamentais do indivíduo, tais como a liberdade, a igualdade, a intimidade, a segurança e o devido processo legal, e ao princípio da
individualização da pena, além de outros. O inexorável subjetivismo nesta fase da aplicação da pena poderia, por exemplo, resultar decisões
díspares se o mesmo caso concreto fosse submetido a julgamento por Juízes diversos. Isto muitas vezes ocorre quando, em sede recursal, o
Tribunal de Justiça reforma a sentença condenatória justamente pelo fato de o Magistrado de Segunda Instância, acompanhado de seus pares,
adota critérios para o reconhecimento e para o aumento da pena base diferentes daqueles utilizados pelo Juízo Monocrático. Tal prática é
bastante ocorrente em nossos Tribunais, conforme, aliás, se comprovou através de estudos de dezenas de acórdãos. Pelas linhas traçadas até aqui,
malgrado constitua uma síntese da pesquisa realizada, já é possível entrever a necessidade de haver um embasamento garantista quando da
análise, pelo Julgador, das circunstâncias judiciais de caráter subjetivo previstas na norma aberta do artigo 59 do Código Penal. Pelo presente
trabalho, portanto, busca-se proposições sobre a unidade de entendimento quanto à conceituação das circunstâncias judiciais de cunho subjetivo,
bem como a unificação dos critérios que determinam o quanto de pena deve incidir para majorar a pena base. A revisão bibliográfica da doutrina,
cotejada com inúmeros casos concretos julgados pelo Judiciário brasileiro, foi a metodologia utilizada para reunir e analisar os dados afetos ao
tema, bem como para auxiliar na interpretação das normas penais e constitucionais que circundam o subjetivismo da aplicação das circunstâncias
judiciais. Vislumbra-se ser de grande relevância o presente trabalho na medida em que poderia contribuir sobremaneira para evitar a insegurança
jurídica proporcionada por este gap legislativo representado por normas penais abertas existentes no âmbito da aplicação da pena. A
interpretação conforme a Constituição Federal é um remédio imediato para o atual problema. Acredita-se que possa haver critérios legais que
estabeleçam parâmetros para que o Julgador possa identificar quando estão presentes circunstâncias desfavoráveis e o quanto de pena deve ser
incrementado.
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REVISÃO CRÍTICO-ESTRUTURALISTA DA NOÇÃO JURÍDICA DE EMPRESA PREDOMINANTE NO DIREITO COMERCIAL
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Autor(es) Vinicius Figueiredo Chaves
E-mail para contato: viniciuschaves@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Empresa, Teorias econômicas da empresa, Teorias jurídicas da empresa, Estruturalismo jurídico, Revisão crític
RESUMO
O objetivo geral deste trabalho consistiu em apresentar, a partir de uma perspectiva crítico-estruturalista, uma proposta de noção jurídica de
empresa para o Direito Comercial brasileiro contemporâneo. A motivação central da pesquisa deu-se em torno da seguinte indagação específica: a
transposição ou adaptação de lições provenientes da Economia, ou de dados de natureza econômica, isoladamente considerados, constitui uma
metodologia apropriada para a captação de um conhecimento pertinente acerca da empresa, apto a subsidiar a construção de uma noção jurídica
adequada ao Direito Comercial brasileiro contemporâneo? A fim de analisar esta questão, realizou-se pesquisa de cunho qualitativo, baseada nas
técnicas de revisão bibliográfica e documental e no método de análise de conteúdo. Partiu-se da apresentação e do questionamento das visões
jurídicas que se mostram como predominantes na realidade brasileira atual, presentes nos termos dispostos no Código Civil de 2002 (e,
igualmente, nos Projetos de Novo Código Comercial em tramitação) e suas interpretações, assim como em novas perspectivas teóricas existentes
na doutrina comercialista, apresentadas recentemente como alternativas à sistemática legal vigente. Defendeu-se que tais posições constituem,
em sua maioria, novas tentativas de explicação econômica da empresa, como base para a construção de seu sentido jurídico. Com o avançar da
investigação, compreendeu-se a necessidade de ratificação de uma ideia disseminada na doutrina de que a empresa consiste num fenômeno
complexo. Contudo, entendeu-se que a sua complexidade decorre não da existência de inúmeras teorias que procuram explicá-la, mas sim,
contrariamente à orientação doutrinária prevalecente, no fato de que a empresa não se encerra unicamente nos aspectos econômicos. Esta
verificação conduziu às seguintes constatações: i) da simultânea importância e insuficiência dos dados e elementos de natureza econômica para o
deslindar da empresarialidade (maneira como a empresa se projeta no Direito); ii) da necessidade de se repensar a noção jurídica de empresa de
acordo com pressupostos distintos, contextualizada diante de uma realidade e espaço-tempo determinados e com foco numa discussão mais
ampla a respeito dos interesses que gravitam em torno da atividade econômica. Como fio condutor destas reflexões, adotou-se o referencial
teórico-metodológico do estruturalismo jurídico, a partir das concepções de Emílio Suñé Llinás e Calixto Salomão Filho. Repensar a noção jurídica
de empresa desde esta perspectiva implicou em não reduzir a compreensão do instituto a uma racionalidade eminentemente formal de caráter
econômico, propugnando-se por bases de apreciação mais amplas. Apoiado nestes pressupostos, elaborou-se uma análise simultaneamente crítica
(contrária aos determinismos econômicos e à funcionalização eminentemente econômica do Direito e da empresa) e propositiva (oferecimento
das bases de uma proposta de revisão estruturalista da noção jurídica de empresa). Esta visão pautou-se na concepção de Direito como
instrumento de transformações econômicas e sociais, que projeta uma peculiar compreensão para o Direito Comercial no sentido de romper com
a tradição de sua vinculação à estrita proteção dos interesses exclusivos privatistas daqueles que ostentam o domínio sobre os bens de produção.
Segundo as bases da proposta (de lege ferenda) de revisão crítico-estruturalista, a empresa deve ser entendida como a estrutura-chave do
capitalismo brasileiro e principal agente da ordem econômica; deve ser projetada pelo Direito Comercial brasileiro contemporâneo como a única
forma (estrutura) jurídico-organizativa para o exercício da atividade econômica em regime de livre iniciativa; deve ser assumida como um
fenômeno econômico e social que, em sua projeção no Direito Comercial, deve ser dotado de personalidade jurídica própria e ao qual devem ser
atribuídas, função econômica e função social.
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Título:

UMA ANÁLISE SOBRE OS ASPECTOS JURÍDICO-ECONÔMICOS DA NOVA LEI DAS ESTATAIS: A LEI Nº 13.303/2016 E SEU128
PAPEL NA REGULAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Autor(es) Maria Angelica Martins Gomes da Silva; Patrícia Ferreira Carvalho; Carlos Leonardo Loureiro Cardoso
E-mail para contato: cloureirocardoso@gmail.com
IES: UVA / UNESA / UCAM
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RESUMO
A presente pesquisa pretende responder qual seria o impacto da Lei nº 13.303/2016, a Lei das Estatais, na gestão da livre concorrência e apontar o
seu papel na regulação da atividade econômica, bem como no âmbito jurídico. O objetivo geral, portanto, é analisar a Lei nº 13.303/16, que regula
a Administração Indireta, especificamente qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios que explore atividade econômica e suas subsidiárias, apontando o impacto dessa regulação na gestão da livre concorrência. O método
empregado é o qualitativo, a fim de analisar a legislação recente, buscando opiniões de especialistas sobre o tema, por meio de entrevistas, além
de buscar resultados por meio de gráficos e dados econômicos, a fim de demonstrar os reflexos da regulamentação na economia brasileira, assim
como no âmbito jurídico. Para isso, faremos uso do método quantitativo. Além disso, no campo metodológico de pesquisa sobre o Direito
Administrativo, os estudos sobre Comparativismo serão úteis nas análises da nova Lei, de regulamentações anteriores e da própria Constituição de
Federal de 1988. Os objetivos específicos são: analisar os conceitos de regulação e subsidiariedade e utilizá-los na conjuntura da lei em questão, no
sentido de apontar seus reflexos na economia brasileira em plena crise e no procedimento licitatório; demonstrar que a Administração Pública
indireta irá se basear em governança cooperativa, pautada na transparência, integridade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. A
pesquisa segue no sentido de que a Nova Lei das Estatais demonstraria inconstitucionalidade em seu artigo 1º, frente ao artigo 173, §1º da
Constituição de 88. O texto constitucional não prevê tratamento especial para as prestadoras de serviços públicos; além disso, não poderia o
legislador ordinário criar monopólios, pois tal lei é de âmbito nacional e não apenas federal. Percebe-se, também, que a nova Lei das Estatais
voltou-se mais para as questões de gestão empresarial, visando sua organização interna, do que para as questões jurídico-administrativas, uma vez
que estão previstas, no corpo da norma, várias ações de cunho empresarial, tais como: nomeação dos administradores, membros do conselho de
administração, comitê de auditoria, área de gestão de risco e compliance, código de conduta e integridade, comitê de elegibilidade, criação de
assembleia geral, comitês de recondução de administradores e conselheiros, ou seja, questões organizacionais e burocráticas. A criação da nova
Lei das Estatais, também conhecida como “Lei de Responsabilidade”, criaria uma evolução na gestão pública em si. Porém, no tocante a licitações
e contratos, isso não ocorreu da melhor maneira. O que houve foi uma “colcha de retalhos” de leis existentes no ordenamento jurídico, ajustada
ao corpo da norma em questão. Citamos, como exemplos, a Lei do Pregão (lei nº 10.520/02) e a Lei Do Regime Diferenciado de Contratações
Públicas (lei nº 12.462/11) e parte da lei geral de Licitações, a lei nº 8.666/93. A lei nº 13.303/16 ainda foi omissa e tímida, ao dispor sobre as
normas relacionadas às licitações. No tradicional conflito entre os vieses estatal e privado das estatais econômicas, o primeiro tem vencido com
ampla margem de vantagem, colocando em risco a concorrência no respectivo mercado, influenciado, provavelmente, pela reação formalista e
estatizante do legislador aos escândalos revelados na operação “Lava Jato”, que tiveram a Petrobras no foco. A pesquisa, ainda em andamento,
demonstra também que o decreto 2.745/1998, que estabelecia o regime simplificado de licitação na referida estatal federal, não poderá mais ser
utilizado após a revogação da norma legal que lhe dava fundamento. Ainda é necessário dizer que o art. 67 da Lei nº 9.478/97, que remetia ao
decreto presidencial a definição do procedimento licitatório simplificado na Petrobras, foi revogado pelo art. 96, II, da Lei nº 13.303/2016.
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EM PRIMEIRA PESSOA: A MEMÓRIA COMO ESPAÇO DE LUTA NOS DOCUMENTÁRIOS DE RESISTÊNCIA À DITADURA NA
129
AMÉRICA LATINA

Autor(es) Danielle Gaspar
E-mail para contato: gaspar.danielle@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Espaço biográfico; Documentário performático, Ditadura, América Latina; Barroco e Mestiçagem
RESUMO
A proposta deste projeto visa transcorrer uma análise sobre a construção dos efeitos de sentido produzido pelos documentários de resistência à
ditadura militar. Percebe-se uma significativa produção na última década nos países do Cone Sul (Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai) que
assumem a construção de um espaço biográfico (Arfuch, 2010) no desenho da performance (Nichols, 2006). A pesquisa tem o objetivo de
fundamentar um campo de pesquisa que assuma a tendência de partida barroca e mestiça nas modulações da subjetividade em tais
documentários. Nesta perspectiva, traçar uma abordagem que permita primeiramente debruçar-se sobre como um evento de um passado recente
e tão determinante em tais países, que se mostra muitas vezes esquecido, pode reacender o debate sobre a construção da memória coletiva que
se perpetua nos dias atuais. Verificar a existência de uma filmografia em que, os documentários não estão mais vinculados a uma dada ação
política militante, mas sim subordinados ao próprio tempo do filme faz com que a construção da memória não se remeta apenas a um passado
histórico. Através de suas fissuras, o tempo cronológico é quebrado e torna-se um tempo transportado. O intuito é colocar o leitor-espectador
como ponto de partida na discussão da comunicação fílmica, sob a perspectiva que o encontro só adquire sentido apenas na relação com o sujeito
que o percebe. Trata-se de estudar como os filmes constroem seu espectador, como manifestam esta construção, como determinam o seu lugar,
como o fazem percorrer certo trajeto e certamente como o fazem reagir. Dessa forma, propõe-se primeiramente adotar uma estratégia que
investigue a partir dos 14 documentários as manifestações convergentes a partir das pistas esboçadas – condição filial, narrativas de busca,
partidas e encontros – para então sair em busca das divergentes. Certos elementos elegíveis como: voz (implicada e testemunha); memória (nas
fissuras do afeto que não se faz pela sucessão e herança, e sim da disputa e lapsos) e suportes (desenhos animados, fotografias, imagens de
televisão, encenações, cartas e até mesmo reconstituições), ainda em fragmentos, modulam-se com o confronto de épocas, de um presente que
se pergunta sobre o político e um passado no qual a política parecia oferendar o pleno. A memória torna-se viva pela performance do sujeito
intercessor em primeira pessoa. E nela se configura um novo campo de luta política e social. Assim como as construções discursivas mudam em
função de cada realidade histórica específica, a arena política do debate ideológico também se altera. Nessa dinâmica, é indispensável que as
reflexões acerca da influência e hegemonia da linguagem audiovisual num mundo globalizado se localizem no proscênio da discussão sobre
Comunicação Social.

Título:

ENSAIOS FÍLMICOS : DIÁRIOS E VIAGENS NO CINEMA BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO

Autor(es) Denise Trindade; Bárbara Amádio; José Guindane
E-mail para contato: denise.trindade@terra.com.br
Palavra(s) Chave(s): cinema, ensaio, estética, diários, viagens
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RESUMO
Os filmes ensaio vêm se tornando cada vez mais presentes no cinema brasileiro. Ao desafiar limites e fronteiras, inventam narrativas audiovisuais
que adquirem hoje um lugar importante para expressão de diversos cineastas, assim como nas pesquisas sobre cinema e artes. Neste trabalho,
serão abordados por uma perspectiva teórica e analítica, filmes recentes que possuem como temática diários e viagens, averiguando em suas
camadas visuais e sonoras, novas configurações temporais e imagéticas. Dialogando com as imagens do cinema novo no Brasil , o filme “Viajo
porque preciso, volto porque te amo” (2009) de Marcelo Gomes e Karim Ainouz, acompanha o percurso do geólogo José Renato pelo sertão
nordestino. Percebe-se que seus caminhos internos se confundem com o possível percurso de um canal que desviará as águas da região. Imagens
de vazio, de abandono, de isolamento se confundem com as paisagens interiores do viajante, produzindo um “outro sertão”. Por meio de
alternâncias entre o olhar de dentro do caminhão e de suas paradas na estrada, acompanhamos, no decorrer da narração, suas sensações e seus
afetos. Percebemos, aqui, como a subjetividade ensaística recria-se por meio de tal experiência, da memória e do pensamento reflexivo. Em “Uma
Longa Viagem” (2012) Lucia Murat transita entre três jornadas: a memória afetiva da relação com seus irmãos; a viagem de seu irmão Heitor para
fora do Brasil, como uma maneira de resistir ao tempo sombrio da ditadura militar no país; e os relatos da tortura da própria diretora como uma
militante de esquerda que foi presa durante este tempo. Nas três conjunções há uma tentativa de reordenar o afeto familiar e político a partir
destes tempos dispostos em camadas. Utilizando materiais de família, como filmes de super 8 e fotos antigas, em “Diário de Sintra” (2008) Paula
Gaetan empreende uma mistura de filme caseiro com travelogue, tentando encontrar na cidade de Sintra, vestígios de seu então marido Glauber
Rocha, onde viveram durante um tempo. Ao ressignificar imagens antigas que se mistura com entrevistas com moradores do local, ela produz um
material estético vigoroso sobre a figura do cineasta, humanizando sua ausência, por meio de relatos e imagens. Através de séries de camadas
visuais e sonoras, a cineasta transita entre passado, sonho, imaginação e real. Percebe-se assim, que em um diário ensaístico, a presença de uma
subjetividade espalhada em zonas temporais, retemporaliza a experiência através de fotografias, vídeos caseiros, imagens sensoriais e videoarte.
Nas formas fílmicas ensaísticas, observa-se a constante opção pelos fragmentos nas narrativas, tanto por meio da não linearidade temporal quanto
no uso das relações entre texto e imagem. O uso da montagem, assim como de sons diversos, produz indeterminações entre verdade e realidade e
entre realidade e ficção. Compreende-se como os filmes ensaio se caracterizam por sua antiestética, questionando ou redefinindo outras formas
de representação. Sem ser necessariamente ficção, têm em si a potência de ficcionar. Ao aproximar-se das reportagens jornalísticas e da
autobiografia confessional, dos documentários e do cinema experimental, os ensaios de diários e viagens constituem práticas que desfazem e
refazem a forma cinematográfica por meio de perspectivas visuais, geografias públicas, organizações temporais e noções de verdade,
apresentando novas configurações imagéticas no cinema brasileiro contemporâneo.
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ENTRE ARTISTAS, CINEASTAS E SUJEITOS DESVIANTES: A QUESTÃO DO OLHAR EDUCADO
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RESUMO
Este texto investigativo propõe uma reflexão e (des)leitura helicoidal, emaranhado de linhas que busca, nos discursos e nas imagens da vanguarda
Dadá e do movimento cinematográfico dogma95, elementos norteadores da pesquisa de mestrado realizada em 2012, com campo de estudo
através da intervenção artística na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília (DF). O foco do texto está voltado para as questões que perpassam a
noção de olhar educado nos (des)caminhos da cultura visual, como base epistemológica, a fim de perguntar sobre os diferentes significados
articulados pelos sujeitos que transitam no ambiente da intervenção, em campo. Sob perspectiva da cultura visual, parta-se do seguinte
pressuposto para dar continuidade nesta narrativa povoada por processos de desterritorialização e reterritorialização: todo olhar é educado;
educado de diferentes formas, intensidades, discursos, modos e perspectivas. Esse pressuposto é um caminho a ser percorrido, e não uma verdade
final. O olhar educado é o pressuposto teórico aqui desenvolvido no âmbito da cultura visual, enquanto epistemologia. O olhar educado7 funda a
noção de que nossas interações com o mundo e nossas interações a partir de práticas discursivas são condicionadas em uma matriz da qual,
muitas vezes, não podemos escapar. Em contrapartida, apropria-se da expressão “olhar educado”, compreendendo-a a partir de interações,
promoções de trocas e intercâmbios de experiências. A cultura visual contribui para alargar o espaço fundado de leituras de uma noção mais
reducionista do olhar educado, pensando-o a partir dos escapes, das resistências, das linhas de fuga, e buscando dessacralizar noções
normatizadas. Por esta rota, as linhas fogem e transbordam das interpretações desses sujeitos que admitem uma multiplicidade de olhares
conformados, inventivos e desviantes, perante as transgressões culturais nas insurgências dos movimentos acima. A pesquisa teve como (des)
norteamento metodológico o Merz na Mão, que conta com bases teóricas e descrições históricas entre os movimentos em questão, e parte para
bases práticas com entrevistas semiestruturadas, estruturadas, roteiros de perguntas por correio eletrônico, fotografias, filmagem e artefatos
produzidos em campo. Essa multiplicidade de agenciamentos deslindou reflexões acerca das miríades de significados entre os olhares de
interpretações conformadas para as imagens da arte e entre as conexões subjetivas e culturais dos espaços-tempos, bem como das práticas de
sujeitos que configuram posturas “desviantes”. O caráter assistemático e experimental tomou conta da narrativa e da descrição das análises do
campo. O caminho arriscado, na escrita autoral e na confluência com o diálogo dos autores da filosofia e da cultura visual, foi deflagrado. Este
caminhou visibilizou estabelecer os cruzamentos entre digressões pessoais, as teóricas e as práticas, e discursos desenvolvidos e problematizados
pelas vozes do campo. Por meio do olhar educado, na perspectiva da cultura visual, foi possível constatar que a prática do ver se alimenta de
interpretações das imagens, bem como do contexto e do campo social do que se vê.
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PESQUISA EM CINEMA: TEORIA E PRÁTICA NOS ENSAIOS FÍLMICOS
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RESUMO
Os filmes ensaio vêm se tornando cada vez mais presentes no cinema contemporâneo. Utilizando diversas maneiras de narrar, percebe-se que
estes adquirem hoje um lugar importante para novas pesquisas audiovisuais e também no ensino sobre cinema e artes. Com o propósito de
associar estudos teóricos e práticas fílmicas, encontramos no filme ensaio um modo de relacionar imagem e pensamento, estimulando os alunos a
realizarem seus próprios filmes, na busca do desenvolvimento de uma linguagem pessoal e autoral. Neste trabalho procuramos primeiramente
compreender como os filmes ensaio se caracterizam por sua antiestética, questionando ou redefinindo outras formas de representação por meio
de alguns estudos teóricos. Será também apresentado um curta metragem realizado durante o curso, que teve como referência tais estudos para
sua construção narrativa. Destaca-se primeiramente que, ao libertar-se da ideia de verdade, a forma ensaio suspende o conceito tradicional de
método, distanciando-se de dados como origem e história. Opta-se pelos fragmentos e solavancos, acentuando a descontinuidade da realidade. O
brilho da totalidade está presente nas próprias rupturas, reivindicando ao pensamento uma problematização da adequação entre linguagem e
conceitos. Os elementos, separados entre si, reúnem-se e cristalizam-se em sua própria dinâmica. Nas formas fílmicas ensaísticas, observa-se a
constante opção pelos fragmentos nas narrativas, tanto por meio da não linearidade temporal quanto no uso das relações entre texto e imagem. O
uso da montagem, assim como de sons diversos, produz indeterminações entre verdade e realidade e entre realidade e ficção. Atenta-se para a
escolha subjetiva das imagens da câmera, da temporalidade da linguagem escolhida, assim como da montagem na realização de um filme, visando
à desconstrução dessa ideia. É interessante destacar que o caráter ensaístico de uma obra é aqui considerado a essência do audiovisual ao
produzir um discurso sensível sobre o mundo, permitindo a construção de visões diversas sobre um objeto de reflexão. Ao aproximar-se do cinema
experimental, os filmes ensaio constituem práticas que desfazem e refazem a forma cinematográfica por meio de perspectivas visuais, geografias
públicas, organizações temporais e noções de verdade, apresentando novas configurações estéticas. No intento de aproximar teoria e prática,
além do desenvolvimento dos estudos teóricos, será apresentado o trabalho ensaístico-experimental “Manifesto” realizado por uma aluna do
curso. O curta trata de um ponto de vista baseado em uma visão subjetiva sobre o cinema nacional. A montagem da polifonia encontrada nas
vozes fragmentadas de Oswald de Andrade, no manifesto Pau Brasil e antropofágico, assim como a de Glauber Rocha, no manifesto Estetyka e de
Carmen Santos, em seu discurso na I Convenção Cinematográfica Nacional é editado sobre cenas com múltiplos recortes, como as de imagens de
cavalos representando o instinto, o veículo, o destino, o ímpeto e a meta que se propôs alcançar, através da altivez de propósitos. Baseado na
técnica de found footage, realizou-se uma ressignificação das imagens, para se adequarem a esse fim ensaístico, afirmando a produção de um
cinema artesanal, autoral. Pretende-se através dos fragmentos reunidos, criar no observador a noção de um todo que o faça refletir sobre um
ponto de vista particular, crítico e humanista sobre o mundo atual, que busca a globalização e a homogeneização cultural. Através da montagem,
as imagens audiovisuais se transformam em uma forma de olhar, de pensar, de sentir a respeito das coisas, tornando-se um elemento expressivo
de criação de sentido, em um tratamento diferenciado do material intelectual e artístico.

IX Seminário de Pesquisa da Estácio

Comunicação e Artes
Cinema

130

Título:
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RESUMO
Não é de hoje que a temática da tecnologia da projeção e suas possibilidades atraem a atenção tanto do espectador, como de quem produz
audiovisual. A projeção desde a criação do cinema no final do século XIX pelos irmãos Lumière já nos antecipava um futuro de infinitas
possibilidades de criações a partir do projetor. O próprio cinematógrafo Lumière era máquina que captava e exibia imagens em movimento. Um
dos primeiros filmes a fazer referência à projeção dentro dos filmes “The countryman and the cinematograph” data de 1901. Pouco mais de dez
anos depois em uma animação com insetos de Starewicz, “The cameraman’s revenge” (1912) usa como desfecho da trama uma exibição
cinematográfica. Décadas depois um expoente do cinema estruturalista como Andy Warhol em seus trabalhos com projeção usa o próprio corpo e
novas superfícies como tela. Elenca-se através de uma metodologia exploratória combinando revisão bibliográfica e análise de material
filmográfico e videográfico uma série de exemplos de diversos momentos do audiovisual pensada como arte da projeção. Esse trabalho pretende
apresentar parcialmente esse levantamento atentando para as projeções como narrativas e como visualidades que apontam para um uso da
própria projeção para além da exibição cinematográfica. Seja como elemento narrativo, seja como atração ou apelo estético nossas análises
apontam para a necessidade de pensar as artes da projeção como campo aberto dos estudos de mídia e audiovisual. Aliando teoria e prática, foi
possível perceber que muitos diretores vêm apresentando em suas produções, projeções dentro de suas histórias que assume valências diferentes.
No universo das Séries exemplos como “The BlackList” e “Black Mirror” apresentam episódios com alguma nova possibilidade de utilização de
projeção. No episódio 19 da segunda temporada de “The BlackList”, a trama apresenta um dispositivo eletrônico, que juntamente com uma chave
revela através da projeção o segredo da corrupção nas instituições governamentais que a série nos apresenta. Black Mirror (episódio 3, da
temporada 1) nos mostra em sua narrativa pessoas que usam dispositivos implantados em suas cabeças, e que tudo que elas veem, fica gravado
nesse chip. Sempre que precisam por qualquer motivo requisitar algo, podem recorrer a esses arquivos que são projetados em qualquer superfície.
As telas se ampliam na cena audiovisual contemporânea e uma de nossas conclusões toma essa direção. O projetor cria novos ambientes para seu
uso, uma ecologia da mídia ou “mediascape” se faz presente. Os recursos de projeção, utilizados tanto nos filmes de televisão como no cinema
também são utilizados em videoclipes - parte importante de nossa análise devido a sua linguagem fragmentada, fissurada, cindida. Projeções que
podem ser conferidas nos trabalhos de vários diretores de videoclipe como os de Peter Care por exemplo. O artista utiliza projeções nos
videoclipes da banda R.E.M “Radio song” e "Man on the moon", este último, parte da trilha do filme “O Mundo de Andy” (1999) de Milos Forman
que também usa dos recursos da projeção em um sequencia curiosíssima de uma exibição cinematográfica interativa em um velório. Estas análises
levam ao pensamento de como narrativa e visualismos combinam. Nesse sentido, o trabalho desenvolvido tende a pensar estendendo McLuhan
que o projetor é a mensagem.
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RESUMO

O Vírus da Imunodeficiência Humana – HIV existe no mundo possivelmente desde o século XIX e foi na década de 1980, já no estágio infeccioso e
avançado da doença, que passou a ter notoriedade. Sem a cura, a característica patológica de vários sintomas e sinais provocados pelo vírus
tornou-se a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS, que passou a ser conhecida pela ciência e pelo mundo como a doença mais
devastadoras da história e, em poucos anos, tornou-se uma epidemia mundial. Modelos epidemiológicos vêm sendo adotados para tratar quem
convive com o HIV/AIDS no intuito de controlar o contágio. Em dezembro de 2013, a Junta de Coordenação de Programa - PCB, Programme
Coordinating Board, que é responsável por coordenar e avaliar o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS - UNAIDS agregou ao
programa a meta 90-90-90 como uma das estratégias de acelerar o combate da epidemia no mundo. Seu objetivo auspicioso é que 90% das
pessoas contaminadas pelo HIV sejam diagnosticadas e que, dessas, 90% estejam sob tratamento. Uma vez em tratamento, que 90% tenham o
vírus indetectável. Atingindo essa meta até 2020, 73% de todas as pessoas convivendo com HIV terão a supressão viral. Com esse modelo
epidemiológico, o cumprimento tornará possível que o mundo se livre da epidemia de AIDS até 2030. Mas as estratégias precisam estar permeada
de ações que envolvam uma comunicação efetiva, assertiva, adequada no foco em sensibilizar aqueles que desconhecem seu diagnóstico e forte o
suficiente para convencê-los a realizar os exames. Aquela comunicação capaz de provocar a consciência do indivíduo sobre a responsabilidade dele
no controle e no cuidado da epidemia. Esta é uma pesquisa descritiva quantitativa sobre o comportamento da população diante das campanhas
sobre HIV/AIDS. Buscou-se elucidar quais informações a população recebe e assimila e se há a conscientização da importância da prevenção para a
descoberta da doença. Foi realizada pesquisa bibliográfica e documental a partir de informações do relatório publicado pelo UNAIDS em 2015. A
pesquisa de campo aconteceu de 13 a 17 de novembro de 2016, com um questionário estruturado com perguntas fechadas e aplicados na web
para um público aleatório, com a obtenção de 320 respostas. A coleta se deu pelo envio de links eletrônicos do sistema Google Docs, via e-mail,
Facebook, Instagram, SMS e por aplicativo Whats app. Sem a segmentação de público, o questionário aplicado visa ao cumprimento do objetivo
deste artigo de identificar se a população reconhece a meta 90-90-90 como contenção da epidemia do HIV/AIDS. Os dados foram agrupados e
analisados quantitativamente. Apesar da temática “AIDS” ser de conhecimento social, a população ainda ignora a gravidade da epidemia, seus
dados e o impacto para a saúde pública mundial. Os resultados apontam para uma desinformação a respeito da meta da UNAIDS e indicam o
pouco acesso às campanhas de prevenção. Partimos da hipótese de que a informação é importante porque, quando adequada e devidamente
assimilada, pode despertar o interesse por uma ação positiva em relação à prevenção. Uma vez tocado pela informação, o indivíduo pode fazer
escolhas conscientes, como podemos observar nas respostas dos depoentes quando as notícias sobre o HIV/AIDS estimularam a usar a camisinha.
70% disseram que já foram estimulados pelas informações a usar preservativo. A proteção plena é o uso da camisinha em TODAS as relações
sexuais e usá-la sempre é a única opção de proteção. Uma parcela significativa de pessoas que não usam camisinha. 28% declaram não usar nunca,
17% usam raramente e 24% afirmaram utilizar quase sempre, totalizando 69%. Esse dado nos leva a despertar para uma situação: a informação
pela informação não basta. Os respondentes não colocam em prática as orientações. A informação, embora assimilada, não é transformada em
ação, revelando que, apesar da comunicação ser um insumo de saúde, sozinha ela não é capaz transformar o comportamento das pessoas.
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RESUMO
O presente trabalho busca estudar se os efeitos do agenda-setting atuam sobre o consumidor durante sua decisão do que irá assistir na Netflix. O
estudo reflete a necessidade de resgatar os conceitos e aplicações do agenda-setting dentro das novas mídias e como se dá a relação agendasetting e a sociedade na era digital, com ênfase no serviço de streaming oferecido pela Netflix, visando entender se o consumidor sofre influências
de um agendamento ao decidir sobre o que consumir em seu catálogo. A versatilidade da multiplataforma oferecida pela Netflix permite que o
conteúdo oferecido se adapte ao usuário devido ao seu design responsivo, que é uma estruturação do site para que ele se adapte ao browser do
usuário, podendo ser exibido em qualquer tela; computador desktop, notebook, tablet, smartphone e smart TV, permitindo que o usuário decida o
que assistir, quando assistir e o quanto assistir. Partindo do pressuposto que o agenda-setting faz com que os indivíduos construam suas agendas
pessoais a partir de uma agenda pública, entende-se que o consumidor pode ser influenciado por agenda-setting sobre as séries e filmes que estão
fazendo sucesso e que pautam as conversas dentro de grupos sociais, despertando neste consumidor o desejo de assistir determinado filme ou
série que estão sendo comentadas em determinado momento. Este trabalho foi dividido em quatros partes. A primeira compreende-se o tema,
sua delimitação, os objetivos da pesquisa, justificativa e a metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa. Na segunda tratou-se da
fundamentação teórica, cujo embasamento fora realizado através de análises das obras de autores que estudaram a formação da opinião pública,
o desenvolvimento do agenda-setting e sua aplicação nos meios digitais, a transição da sociedade para a era da cibercultura e a convergência dos
meios de comunicação, bem como autores que focam nos estudos sobre comportamento do consumidor. Na terceira foi feita a análise da
pesquisa sobre a forma que o agenda-setting atua sobre o consumidor e se pauta as séries que a sociedade irá assistir na Netflix, levando em
consideração os resultados da pesquisa quantitativa realizada com usuários da Netflix, a fim de entender como ocorre o processo de decisão de
consumo de séries e os fatores de influência que atuam sobre o consumidor para esta decisão. Através do formulário online da plataforma
Formulários Google, 439 pessoas responderam às perguntas sobre a série 13 Reasons Why, série de drama produzida originalmente pela Netflix,
baseada no livro homônimo do autor Jay Asher, cuja estreia mundial ocorreu no dia 31 de março de 2017, série que levanta os 13 motivos de um
suicídio. No questionário de pesquisa, dentre as 14 questões objetivas, observou-se que 76,8% das pessoas entrevistadas estão discutindo essa
temática e que souberam da série em posts nas redes sociais. Para a análise foi utilizado a ferramenta Google Alerts ou Google Alertas, que
monitora todos os sites, notícias e artigos que possuem uma palavra-chave predefinida, e que foram catalogados pela Google e enviadas
diariamente a um e-mail cadastrado. A palavra-chave cadastrada foi “13 Reasons Why” e durante as três semanas de monitoramento foram
catalogados 296 (duzentos e noventa e seis) matérias, artigos e posts em blogs e sites. Durante o acompanhamento da série (07/abril a
31/maio/2017), foi observado que as matérias e artigos publicados seguiram um padrão e repetição. Deste modo, o conteúdo foi classificado em
categorias como Centro de Valorização à Vida, Precisamos Falar sobre Depressão, Bullying e Suicídio. Os resultados somados ao monitoramento de
conteúdo, mostraram um significativo interesse em torno da série, e de como as pessoas recebem e disseminam conteúdo pelas redes sociais.
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RESUMO
Cinquenta anos após a publicação da obra A Sociedade do Espetáculo, do autor francês Guy Debord, proliferam casos midiáticos que podem ser
associados a este conceito. Dentre eles, estão os reality shows. As “apresentações reais” ou “apresentações de realidade” (em tradução livre)
consistem em programas que supostamente apresentam a realidade da vida de seus participantes: os mesmos participam de performances
(artísticas ou não) assumindo suas próprias identidades, o que, em tese, geraria alto grau de espontaneidade e autenticidade. Porém, estes
mesmos programas são programados enquanto jogos nos quais os participantes estão em busca de um prêmio final. Neste sentido, os reality
shows apresentam a ambiguidade de se situarem em uma posição híbrida, remixada, entre imaginário e realidade. Dentre as possibilidades
existentes, os reality shows de música vêm se destacando como programas onde há uma atividade bem definida dos participantes, ao mesmo
tempo em que suas vidas reais são amplificadas, envolvendo emocionalmente o público enquanto apresentam seus patrocinadores e mesmo
realizam contratos futuros com os ídolos. O programa American Idol (que estabeleceu parâmetros seguidos por outros programas do gênero), no
momento em que a Indústria fonográfica estava passando por uma crise (2002), colocou o público para construir o início da carreira de um ídolo
norte-americano contemporâneo, através de votações. Este elemento interativo vem crescendo na cultura midiática contemporânea e pode ser
considerado parte do que o autor Henry Jenkins (pioneiro em dedicar um capítulo de seu livro intitulado Cultura da Convergência a este programa)
chama de “Cultura Participativa”. Portanto, este projeto de pesquisa, possui três etapas: 1) leitura de textos acadêmicos produzidos no Brasil e nos
EUA sobre os reality shows e, principalmente, sobre o programa American Idol; 2) coleta e análise de todos os episódios das quinze temporadas do
programa American Idol; 3) articulação entre as principais características do programa e suas relações com o conceito de Sociedade do Espetáculo
de Guy Debord. O objetivo geral deste trabalho é compreender quais aspectos dos reality shows musicais, a partir do estudo de caso do programa
American Idol, podem ser relacionados à teoria debordiana sobre a Sociedade do Espetáculo, evidenciando a atualidade deste conceito. A
metodologia usada nesta pesquisa é composta por uma fase de análise bibliográfica e por uma análise de conteúdo das quinze temporadas do
programa em questão. No momento, a pesquisa está na segunda etapa, analisando as primeiras temporadas do referido programa. Como aporte
teórico, foram utilizados trabalhos apresentados em congressos e publicados em revistas acadêmicas do Campo da Comunicação no Brasil, de
autores como Beatriz Jaguaribe, Márcio Monteiro, Heitor da Luz Silva, Bruno Campanella, dentre outros; além de capítulos de livros de Henry
Jenkins e Silvia Viana a respeito do tema. Os resultados obtidos até o momento demonstram que a primeira temporada do programa estabeleceu
as bases para as seguintes, com um corpo de jurados vinculado à indústria fonográfica e quatro etapas distintas: a) as audições regionais; b) a
“Semana de Hollywood”; c) as etapas intermediárias (ou semifinais); e d) os “shows ao vivo” (ou finais). Ao término desta etapa, no último
episódio, é conhecido o vencedor da temporada.
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RESUMO
O presente trabalho é uma extensão dos conceitos teóricos - na área da comunicação comunitária, popular e alternativa - para a prática
jornalística. Justifica- se pela produção de um veículo noticioso impresso, colaborativo e independente em Ceilândia, Região Administrativa mais
populosa da periferia do Distrito Federal e considerada uma das mais violentas e perigosas. Com o objetivo de retratar a comunidade a partir do
morador local, o questionamento é se o jornalismo-cidadão pode contribuir para a participação democrática nos assuntos da comunidade. Para
chegar às respostas, houve uma busca de conhecimentos com bibliografias de autores brasileiros e estrangeiros que, há décadas, se debruçam e
explanam sobre a importância da comunicação comunitária, popular e alternativa e o papel de protagonismo desenvolvido pelo cidadão;
ampliados pelo debate e estudo da Hipótese da Agenda Setting em paralelo à manifestação do contra agendamento. Tudo isso complementado
pelo jornalismo social e construtivo. Compreendendo a comunicação como um processo participativo e horizontal, os sujeitos da pesquisa foram
os próprios moradores locais, identificados como produtores e disseminadores de mensagens. Para uma atuação mais ativa e crítica destes
agentes comunicacionais com poder de atuação e transformação da sociedade, foram oferecidas, durante dois meses, oficinas de jornalismo
comunitário. Estas serviram para promover o empoderamento da comunidade e formar jornalistas – cidadãos que puderam retratar seu local de
vivências com a propriedade de quem conhece a cidade em seus mais variados ângulos. Não existe a pretensão de substituir os estudos
acadêmicos na área da comunicação; tampouco de embate com a mídia tradicional. Ao contrário, o que existe é o desejo de dividir conhecimentos
acadêmicos e proporcionar uma abordagem mais humana da comunidade à qual se pertence. Como parte dos resultados, usando a tecnologia
social das oficinas de capacitação do fazer jornalístico, é apresentado o impresso “Comunicarte”, veículo que objetiva fortalecer o diálogo social
nas comunidades periféricas de Brasília. O veículo foi construído a dezenas de mãos pelos 25 integrantes da oficina, pessoas da comunidade com
idades entre 15 e 63 anos, em um espaço onde todos colaboraram e participaram das diversas etapas de produção que resultaram no impresso.
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RESUMO
Embora a fotografia, etimologicamente entendida como a escrita da luz, tenha como um de seus elementos definidores ser a emanação do
referente; suas relações com os conceitos de realidade, verdade e História necessitam de constante problematização. Nesse sentido é que a
análise da obra de Augusto Malta (1864-1957) sobre o episódio histórico conhecido como “Desmonte do Morro do Castelo” (1920-1928) merece
nova visada, para além da observação das imagens como documentação da prestação de serviço ao poder institucionalizado,
representado pelo Prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos (1836-1913), e pelo seu projeto do Bota-Abaixo, no início do século XX. O principal
propósito dessa nova análise é compreender até que ponto a documentação fotográfica realizada por Malta contribuiu para reforçar a narrativa
oficial desencadeada pela reforma urbana promovida por Passos ou se, na mesma documentação fotográfica, coube a Augusto Malta explicitar
desconexão de tal narrativa, através olhar de algum modo crítico sobre o arrasamento do Morro do Castelo. Para tal, foi recuperada a fala do
próprio Malta em entrevistas, além de alguns de seus registros fotográficos sobre o referido Desmonte, disponíveis no Instituto Moreira Salles e na
Biblioteca Nacional. É proposto nesta pesquisa que Malta, em alguns momentos, conseguiu transcender as relações de compadrio das quais foi
beneficiário e, em suas fotos, que constituem um dos maiores acervos fotográficos da época, mostrou as contradições do processo de higienização
embutidas no projeto de progresso do Rio de Janeiro. A percepção pictórica de Augusto Malta, a despeito da escassez de fontes e do caráter
relativamente disperso de seu acervo, pode ter transcendido a narrativa oficialista e, consequentemente, em sua relevância, ter se tornado um dos
primeiros marcos do fotojornalismo brasileiro. O uso de caráter jornalístico da coleção Malta, ao tempo de seu autor, por meio de parcerias com
memorialistas como Escragnolle Dória e Charles Dunlop pode ser uma boa pista, bem como suas contribuições como fotojornalista a semanários
da sorte de Fon-Fon. Autores como Roland Barthes, Susan Sontag, Philippe Dubois e Martine Joly, especialistas em análises de imagens fotográficas
nos guiam nessa viagem às transformações urbanas do Rio de Janeiro, quase um século antes, dos impactos de uma nova reforma da cidade, no
início do século XXI, sob a batuta de um outro prefeito, Eduardo Paes. A relevância de compreender Malta e seus registros do Desmonte do Morro
do Castelo revela um olhar atento às contradições e sujidades do processo histórico contido em obra de tal monta e controvérsia, um olhar atento
onde observa-se que a narrativa fotográfica, por meio do domínio da técnica e da linguagem tão acurados por Augusto Malta, sobrepujaram, de
certa maneira, as próprias reminiscências de seu autor, comprometido historicamente, ideologicamente, por vínculos de gratidão e
compadrio com o programa republicano liberal identificado com o ideário do progresso destruidor da herança colonial luso-brasileira representada
no Morro do Castelo.
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RESUMO
A forma de consumir e produzir informações sofreu uma mudança radical com o ciberespaço. A produção de conteúdo, antes pertencente aos
detentores do poder midiático, passou a ser democratizada com a internet e o consumidor de informação age como produtor e distribuidor de
conteúdo. A posição espectadores se distancia no ciberespaço. Para Lévy (1999) a sociedade abandonou a condição passiva de receptores, porque
no ambiente online encontra possibilidades de manifestar ideias, criar informações, compartilhar conteúdo e externar suas opiniões agindo com
engajamento crítico para com as questões sociais, solidificando posicionamentos e os disparando na velocidade dos cliques. É uma democratização
de opiniões construídas com a tecnologia digital e disparadas nos sítios e nas redes sociais de relacionamentos e na política principalmente por
meio dos memes. A internet permite essa democratização de pensamentos e dá a possibilidade para o cidadão adotar posicionamentos
produtivos, socializados, críticos, criativos, multifacetados e ser ouvido, curtido, compartilhado e “viralizado”. Essa geração se aproveita da
tecnologia para falar e ser ouvida e utilizam-se do ciberespaço como uma mola propulsora de opiniões e informações construídas, recriadas,
reinterpretadas afastando-se cada vez mais das comunicações coercitivas e segmentadas, que exalam pensamentos e posicionamentos unilaterais.
Esses campos de discussão fazem ressoar opiniões feitas com a prática que Jenkins (2008) definiu como a cultura participativa, em que se
desenvolve a habilidade de tomar decisões, opinar, de aumentar sua consciência social e sua participação nas discussões destas questões
ativamente, sem os filtros impostos pela mídia tradicional, sem mediação, mostrando as visões prismáticas de todos os pontos. O trabalho
identificou os memes utilizados no momento que antecedeu o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e salientou a participação social no
processo e nas manifestações mimetizadas demonstrando engajamento social. A hipótese validada pelos resultados é que o cidadão está
interagindo de forma humorada, lúdica e crítica dos processos políticos do país. O objetivo foi identificar como essa comunicação é usada para
refletir a imagem da presidente, utilizando o humor e o lúdico transformando o ciberespaço em uma nova esfera pública capaz de retomar a
participação nas questões políticas. Como instrumento metodológico foi utilizado a análise do conteúdo dos memes que foram coletados da
internet no período pré-impeachment. Esse resumo é um recorte de uma pesquisa maior que ainda está em andamento e tem previsão de término
para setembro de 2017. Para categorizar os conteúdos utilizou-se como matriz taxonômica que contempla a categorização dos memes coletados.
O escopo do recorte é de 100 memes que foram divididos entre Memes Persuasivos (42), Memes de ação popular (10), Memes de discussão
pública (48). O recorte foi para validar a análise que foi feita por duplo cego das autoras. A coleta se deu por monitoramento feito no Facebook, a
partir de expressões e hashtags referentes às manifestações entre os períodos compreendidos entre 30 de julho a 30 de outubro de 2016,
buscando exclusivamente os memes contendo as hastags: foradilma, golpe, dilma, impeachament. A maioria dos memes é de discussão política ou
construído de forma persuasiva, apresentando deméritos à forma de conduta e de gestão de governo, elencando falta de valores éticos e morais
de Dilma. Apresentam aspectos de críticas sexistas aliando sua imagem à desconstrução da figura feminina ou supervalorizando esse fato,
atribuindo o fracasso de seu governo à sua condição de gênero e valida a participação da sociedade nesta forma de opinião pública como
construtora de informações.

Título:

JORNALISMO INVESTIGATIVO - UMA ANÁLISE DO FILME SPOTLIGHT: SEGREDOS REVELADOS
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise fílmica que mostre como o Jornalismo Investigativo deve ser exercido. Para isso,
elegeu-se como objeto empírico o filme Spotlight: segredos revelados, que é um longa-metragem baseado em fatos reais sobre um escândalo de
abuso sexual de crianças praticado por padres. A pesquisa focou a análise de elementos do Jornalismo Investigativo contidos no longa-metragem.
Adotando uma perspectiva de Jornalismo Investigativo que pensa o fenômeno de investigar como o processo de Apuração Jornalística e a Ética
Jornalística. Essa pesquisa buscou reforçar a hipótese de como a equipe de jornalistas Spotlight conseguiu desvendar os casos de abuso e de como
o Jornalismo Investigativo precisa, realmente, ser praticado pelos profissionais da área. Para alcançar o objetivo foram analisadas as técnicas
utilizadas de investigação jornalísticas realizadas pela equipe especial do jornal “The Boston Globe”, que iniciou as investigações em meados de
2001 até o início de 2002. Como problema, a pesquisa se propôs elucidar como a equipe de jornalistas conhecida como Spotlight conseguiu
desvendar os casos de abuso sexual de crianças em Boston, nos Estados Unidos. Essa questão motivou a pesquisa a adotar estudos que
propusessem uma resposta para a interrogação. Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica de conteúdo para conceituar e esclarecer os
elementos que compõem o jornalismo investigativo. Essa etapa foi cumprida com a consulta de livros do acervo da biblioteca da Faculdade Estácio
de Macapá e também com a leitura de artigos na internet que abordassem o assunto. Desse modo foi possível detectar as peculiaridades que
estruturam o jornalismo investigativo. Em seguida, o trabalho alcançou o objetivo geral com a análise fílmica do filme, pois, por meio dessa análise
pode-se retratar como o Jornalismo Investigativo contribuiu para revelar o envolvimento de membros do alto clero da Igreja Católica para
acobertar casos de abuso sexual de crianças em Boston, nos EUA. Sendo assim, pode-se comprovar que é possível sim descobrir grandes
escândalos existentes ou ocorridos na sociedade, sem que o jornalista precise ignorar e rasgar o Código de Ética da profissão. Verificou-se também
que um dos métodos utilizados para conseguir isso é seguir os passos fundamentais do Jornalismo Investigativo, apuração jornalística e ter um
conhecimento melhor sobre as normas éticas que o jornalista deve respeitar no lugar, cidade, estado ou país em que trabalha.
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RESUMO
Esse trabalho discute os desafios da educação pública do Pará, em especial entre estudantes de Ensino Médio da capital Belém. Mesmo próximos
ao ciberespaço e inseridos na chamada cibercultura, muitos alunos ainda sofrem pela falta de informação por meio de seus gestores escolares que,
baseados em motivos políticos e mesmo pessoais, se negam a divulgar informações sobre programações acadêmicas e culturais e outras formas de
incentivos aos alunos. Por outro lado, diferente da realidade desses estudantes observa-se outras instituições - públicas e privadas - que possuem
uma rotina de divulgação e promoção educacional, comunitária e cultural totalmente diversa, fomentando maior interesse e complementando
uma cadeia de comunicação que leva em conta a entrega de informações aos estudantes. O problema de pesquisa é: Qual a participação e a
interatividade entre escolas públicas do estado do Pará no ciberespaço? O objetivo geral, alinhado com o problema, foi de analisar as 21 escolas da
Unidade Seduc na Escola (USE) levando em consideração a participação delas no ciberespaço e o discurso de resistência a cibercultura. A
metodologia para o desenvolvimento desta pesquisa, foi observar o comportamento de alunos e servidores das escolas de ensino médio da USE 11
quanto a cibercultura. Tendo como método o estudo de caso pretendeu-se identificar o problema, analisar as evidencias, desenvolver argumentos
lógicos, avaliar e propor soluções a partir da pesquisa nas escolas. Se tem como referencial duas perspectivas distintas: a dos alunos de ensino
médio que estão inseridos no ciberespaço; e a dos servidores que apresentam resistência a comunicação como ferramenta educacional. Os
resultados mostram que nas redes sociais muitas escolas da USE 11 até tentaram entrar no ciberespaço, porém com a falta de gestão de conteúdo
não puderam manter um perfil ativo. A falta de informações relacionadas aos conteúdos do ensino médio e programações voltadas para alunos de
escolas públicas é apresentado aqui como principal problema, problema esse causado pela resistência por parte dos diretores e professores que
acaba causando vários ruídos comunicacionais. Pode-se através deste estudo perceber que existe aqui uma necessidade dos alunos que não está
sendo atendida. As escolas não conseguem acompanhar esse novo ritmo dos alunos, onde muitos tem a informação literalmente na mão, em uma
tela de celular. Através do ciberespaço é possível criar muitas possibilidades de interação e potencialização da comunicação interna e externa.
Através da observação do comportamento de outras instituições. Percebe-se que o uso de ferramentas como YouTube, por exemplo, para divulgar
vídeos com conteúdos relacionados ao vestibular cria possibilidades e relação entre tecnologia, sociedade e educação promovendo assim uma
maior eficiência no processo comunicacional. Assim, conclui-se que este trabalho alcançou o objetivo esperado, porém não esgota o assunto.
Espera-se que sirva de referência e base para pesquisas futuras sobre o tema.
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RESUMO

O trabalho tem por objetivo investigar a relação entre mídia, humor e política ao longo da história brasileira iniciando-se na Imprensa Régia, criada
em 1808 com a chegada da Família Real, até os presentes dias com o uso da internet. Além das questões históricas, a pesquisa busca ainda
estabelecer características do humor brasileiro, entendendo seu foco e métodos de construção. Através do levantamento bibliográfico (CERVO;
BERVIAN, 2002) de mais duzentas publicações variadas, a pesquisa constatou que o humor brasileiro segue as questões de mecanismo de combate
do qual Bergson e Freud baseiam suas ideias. O humor brasileiro enraíza-se na opressão dos políticos e na capacidade do povo em não se rebelar
diante das injustiças. Independente da mídia que o suporta, o humor brasileiro tece elaboradas críticas e suporta suas piadas na técnica da ironia.
Da Imprensa Régia à República Velha, a charge mostra a realidade política brasileira baseada nas diferenças sociais. Jornais como "O Mosquito"
frisam lideranças inaptas e extravagantes. A partir da Semana de Arte de 1922, outros meios juntam-se aos impressos na caracterização
humorística. O rádio ganha força e figuras de destaque como Getúlio Vargas, alimentam a ironia com plena força. Paródias musicais levam a
ascensão de artistas e obras completas são gravadas. A chegada da televisão, a partir da década de 50, coloca o humor na posição de destaque.
Muitas vezes censurados pela ditadura que viria a seguir, o humor ganha força nos personagens que refletem a população de seu tempo.
Programas de horário nobre são criados e gênios como Chico Anysio, até então desconhecidos, são mostrados. No cinema, a pornochanchada usa
o humor como desvio de foco do governo, ao mesmo tempo em que populariza as produções nas periferias. O escracho ganha espaço e o
escatológico passa a formato presente. A história do humor no Brasil além dos tempos reforça a capacidade do povo de rir de si mesmo diante das
injustiças. Em contrapartida, a internet traz outra mudança, que coloca o humor no dia a dia, criado a partir das ideias de quem o usufrui e não
apenas de um grupo criador. A charge continua como material rico, transformando o Brasil em um dos mais criativos do mundo no segmento.
Mas, a chegada da internet traz a inovação do "meme" que dá poder ao cidadão comum de produzir humor. Essa ferramenta dá a capacidade de
posicionar-se e usar o humor como bandeira nas mais variadas situações, especialmente políticas. O humor brasileiro passa de um traço cotidiano
para protagonista e só tem a ganhar com isso.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é encontrar as dificuldades sociais diretamente ligadas aos padrões alimentares dos Haitianos no Sul do Brasil, mas
especificamente na cidade de Florianópolis. Utilizando o fator cultura para identificar e entender seus costumes, hábitos e paradigmas, e assim
comparar com a cultura brasileira, a qual estão inseridos atualmente. O trabalho também aborda os haitianos imigrantes como imigrantes
voluntários. Entende-se que decorrente da longa história de colonização do povo haitiano, eles sempre foram um povo migrante. Os desastres
naturais que ocorreram principalmente o de 2010, foi o que acarretou a grande movimentação dos haitianos em um curto período de tempo, para
outros países, em busca de empregos e de uma vida melhor. Por isso o Brasil recebeu de 2010 a 2012 cerca de mais de 4 mil haitianos (dados IBGE
2012). É importante entender que eles ainda consideram a oportunidade de voltar para sua terra natal. São estes fatores importantes que
caracterizam as diferenças dos padrões alimentares de pessoas que de alguma forma, precisaram se adaptar com costumes e padrões muito
diferentes dos seus. Levando em consideração os pré-conceitos que eles têm que superar por serem imigrantes, por serem a grande maioria
negros, e por este motivo terem dificuldades de conseguirem um bom emprego, ou um bom lugar para morar, para que possam seguir buscando
viver da melhor forma possível. Portanto se compreende os métodos e transformações para sua adaptação no novo país, e como isso tem
influência na sociedade brasileira. Logo, conclui-se que entender as dificuldades destas transformações focando nos padrões alimentares e nas
suas discordâncias, provoca o entendimento e o porquê é importante conhecermos o que comemos, e o que isso diz sobre o ser humanos,
entender por exemplo, que "somos o que comemos" de acordo com Ariovaldo Franco, e o que elas dizem sobre um povo e sua cultura. O método
utilizado foi o de pesquisa bibliográfica qualitativa estruturada e semi-direcionada com alguns haitianos na cidade de Florianópolis, Santa Catarina.
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RESUMO
Com o desenvolvimento e acessibilidade das novas tecnologias da informação e comunicação, as formas de se relacionar sofrem modificações.
Neste sentido, percebe-se que o relacionamento amoroso passa por transformações, em grande parte, devido a inclusão dessas novas tecnologias
que dia a dia ganham mais espaço. O objetivo do trabalho é investigar quais as características dos relacionamentos amorosos na pósmodernidade, em um mundo cada vez mais conectado e midiatizado. Assim como, verificar como tais tecnologias influenciam na forma como as
pessoas se comunicam e se relacionam. Pesquisar o site ParPerfeito, referência nacional no mercado de relacionamento online, exige um trabalho
de observação tanto no comportamento do usuário quanto das ferramentas oferecidas pelo site. Parte-se da hipótese de que embora o site
promova uma facilidade maior de conectar-se a outras pessoas, o que o torna mais atrativo é a facilidade de se desconectar das relações que são
estabelecidas nesse ambiente, com a garantia da facilidade de estabelecer futuras conexões com novas experiências e novos estímulos. A pesquisa
revela o desdobramento dos relacionamentos amorosos ao longo do tempo, demostrando como o ideal de amor sofreu alterações. Conceitos
como cibercultura e ciberespaço (Levy e Santaella), identidade cultural (Hall), cultura das mídias (Lemos) e liquidez dos relacionamentos (Bauman)
foram utilizados para embasar teoricamente essa pesquisa. Já a perspectiva qualitativa no estudo de caso analisou números de cadastros; meses
de assiduidade; média de atividades no site; perfil do usuário e suas respectivas possibilidades de navegação na template; tipos de buscas e
interações; além das ferramentas “Pares do Dia”, “Seja Top” e “Como Denunciar” com a finalidade de entender como o site estimula a interação
entre os usuários e como pode influenciar nas tomadas de decisão. A pesquisa revela como o site ParPerfeito utiliza suas ferramentas de
comunicação e frases estratégicas para guiar o comportamento dos usuários e estimular as interações. Além disso, percebe-se nos números de
atividades realizadas entre usuários, que os recursos como bloqueio de usuários, trocas de mensagens, curtidas, entre outras interações, são
utilizadas de forma constante, fazendo com que a relação virtual se torne mais atrativa e cada vez mais comum na sociedade atual.
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RESUMO
Alô, alô, alô papai, alô mamãe, põe a vitrola para tocar, pode soltar foguetes, que eu passei no vestibular!" É com a “Marchinha do Vestibular” do
Mestre do Carimbó, Pinduca, que os vestibulandos paraenses comemoram a aprovação nos cursos das Instituições de Ensino Superior (IES). Tal
comemoração representa em geral uma grande conquista para os aprovados e seus familiares. Diante disto, esta pesquisa foi estimulada a partir
do interesse de analisar a competição existente entre as instituições paraenses de ensino, em especial no ensino médio/pré-vestibular: Equipe,
Physics, Tenente Rêgo Barros e Nazaré (Marista). Por tratar-se de uma temática educacional com pouca literatura e abordagem científica,
sobretudo no contexto da educação paraense, esta pesquisa é elaborada de maneira exploratória, analisando as estratégias utilizadas pelas
organizações educacionais em questão. Partindo desta ideia, neste artigo, são analisados os principais sistemas de ensino do Pará, sobretudo nos
segmentos do Ensino Médio, Pré-Vestibular e Cursos Específicos, sendo estes, os segmentos educacionais para analisar a cultura da concorrência,
ambientando ao ideal do "passei no vestibular”. Partindo da investigação exploratória, analisaremos as mídias digitais (especificamente Facebook
e Instagram) dos espaços educativos explorados como objetos do artigo científico, apoiando-se principalmente ao autor Wilson Bueno, com o
objetivo de descrever os campos da Comunicação Organizacional, Integrada e Estratégica. O objetivo geral da pesquisa é analisar e compreender
como se relacionam as instituições educacionais de Belém do Pará e como elas estabelecem essa cultura da concorrência, sobretudo a
Comunicação Estratégica voltada ao vestibular. Neste trabalho, iremos investigar como e quais são as estratégias comunicacionais exercidas pelas
instituições. Outro objetivo é questionar a administração da Educação paraense, elemento fundamental para a formação do indivíduo ser
proposto, muitas vezes, como objeto comercial e de consumo. A partir da ideia de que Belém atinge a maior taxa média de abandono escolar com
16,6%. Considerando o abandono médio não seriado, o Pará alcança um recorde negativo com 31,2%, o que significa que, a cada 10 estudantes
paraenses que chegam ao Ensino Médio, três abandonam, esses são dados de 2015 divulgados pelo movimento Todos pela Educação. Se a
educação é precária e ao mesmo tempo, de alto custo e, também, aquela que vangloria resultados e aprovações, o questionamento que paira é:
“quais são os fatores que regem essa cultura de concorrência em aprovações?”. É justamente a ideia da educação, também, ser comercial e objeto
de consumo. Vamos além: os consumidores dessas instituições possuem uma potencialidade a mais, muitos deles são: consumidores-fãs. Aqueles
que mesmo após saírem da instituição irão defendê-la e divulgá-la para a sociedade. As perspectivas sobre como eles chegaram até ali, em uma
carreira de sucesso, também são propagadas. Partindo desta investigação, preliminarmente, determinamos que as aprovações nos vestibulares
influenciam no comportamento social, na opinião pública e na escolha pela instituição que o aluno irá se matricular. Por fim, é possível afirmar que
a comunicação organizacional está diretamente relacionada ao planejamento estratégico e integrado de uma organização, assim, necessitando de
profissionais que sejam habilitados à cultura da concorrência, e que estabeleçam técnicas e estratégias para a melhoria dos serviços prestados.
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RESUMO
As teorias das cores estabelecem padrões para o uso de matizes e harmonias de forma estratégica para estimular cognições, sentimentos,
emoções e comportamentos. Porém, os teóricos orientam que são necessárias pesquisas locais para comprovar se as culturas regionais validam
tais padrões, visto que estes são de ordem universal. A partir dessa constatação, a presente pesquisa analisou se os padrões estabelecidos pelo
modelo da Psicologia das Cores podem ser confirmados numa amostra de consumidores de uma capital nordestina. Para isso, contou-se com 60
participantes que apresentaram uma média de idade de 26 anos, foram em sua maioria do sexo feminino (68%) e solteiros (73%). Eles
responderam a um questionário com perguntas abertas, solicitando que fosse indicada a cor que representava as características ou sentimentos
listados. Com as análises foi possível verificar que a cor que significava paz, pureza, harmonia, divindade e inocência foi a branca (70%, n=42); a
que representa energia, alegria, juventude, criatividade foi a amarela (53%, n=32); o frio, água, afeto e a tecnologia foi o azul (52%, n=31); o luto,
tristeza, autoridade e formalidade foi o preto (92, n=55); a tranquilidade, ecologia, natureza e saúde foi o verde (87%, n=52); o poder, luxuria,
esoterismo, magia e vaidade foi vermelho (50%, n=30). Quando foram perguntadas as cores que mais agradam, foram indicadas em níveis
similares o amarelo (23%, n=14), o azul (22%, n=13) e o vermelho (20%, n=12) usadas como cores primárias nos círculos cromáticos usados em
artes plásticas (sistema RYB). Esta resposta é condizente com a harmonia triangular, que trabalha com três cores do círculo cromático e transmite
uma ideia de diversidade e alegria, preferida pelos participantes. A partir dos resultados foi possível confirmar que a teoria das cores é condizente
com a percepção dos consumidores nordestinos, na maioria dos casos. Assim, conclui-se que os modelos teóricos preditivos do uso das cores
podem ser utilizados de forma estratégica em estratégias de comunicação.
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RESUMO
Este estudo é acerca da metodologia projetual. A problemática deste projeto é referente ao lixo, um problema mundial, onde há muito tempo esse
fator acarreta em diversos danos ambientais e sociais no mundo. Muitas reuniões com representantes das nações sobre o assunto retratam e
tentam resolvê-los. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNEUMA), o lixo no mundo deve aumentar de 1,3
bilhão de toneladas para 2,2 bilhões de toneladas até 2025. Entretanto, o Ministério do Meio Ambiente afirma que existem formas de minimizar
esse problema, através da utilização do três erres (3R’s) – reduzir, reutilizar e reciclar. A reciclagem abrange a transformação a partir de materiais
descartados para fabricação de produtos novos. O objetivo deste trabalho é sugerir uma nova ferramenta metodológica, com uma proposta
didática e de fácil compreensão para o desenvolvimento de novos produtos, subsidiada pelo sistema de reaproveitamento de resíduos
descartados, seja pela indústria, por usuários domésticos ou também no redesign de produtos existentes. O público alvo desta ferramenta
metodológica são os profissionais que já desenvolvem produtos artesanais, porém que não conhecem metodologias para desenvolvimento de
projeto de produto, e também apoiar o aprendizado de alunos de cursos de design em práticas projetuais. Dentre as metodologias de projeto
existentes no campo do Design, definiu-se três para utilizar-se como objeto de estudo: 1) Baxter (2000) metodologia referente ao desenvolvimento
de projeto de produto industrial; 2) Reuse, proposta por Monteiro (2011) baseada na reutilização de resíduos, que adota os conceitos de
ecodesign; 3) Design thinking canvas, proposta por Neves (2014) que se apropria do conceito de gamificação na elaboração de projetos, tornandoa mais didática. O resultado obtido nesta pesquisa foi a confecção de uma ferramenta metodológica, chamada Rethink, que da tradução literal
para o português propõe sinônimos como, reconsiderar, reexaminar e reencaixar. Portanto quando se pensa na ferramenta Rethink pondera-se
toda a ação de se questionar, indagar e rever processos e conceitos, seja na geração de produtos ou ideias, ou no fato de reconsiderar o ciclo de
vida de um produto que teoricamente está apto ao uso, mas que perde sua função perante ao usuário, seja por desuso ou defasagem. A
representação gráfica metodologia Rethink foi em forma de estrutural radial, onde se inicia de um ponto central de forma que possa ir
desdobrando as etapas do processo, agregando a possibilidade de estrutura processual, ser visualizada em um todo, desta forma facilitando a
percepção do fluxo a ser seguido. A metodologia divide-se em quatro etapas: 1) Identificação dos resíduos, que se decompõem em três subetapas:
De onde veio? (Fator sustentável – pré-descarte), O que é? (Fator físico – pós descarte) e Como fazer? (Fator produtivo); 2) Identificação do
mercado, divide-se em três subetapas: Para que será? (Análise do público alvo), Para onde vai? (Análise do mercado) e O que será? (Análise da
classe do produto); 3) Geração de ideias, separa-se em uma subetapa: Como será? (Identificação das formas básicas do resíduo e dos materiais dos
produtos descartados, geração de conceitos, desenhos/ esboços e mock up) e 4) Detalhamento do produto, decompõem-se em uma etapa:
Definição dos elementos do produto (Detalhamento técnico, definição das tecnologias e manufaturas, produção do protótipo e/ou produto final e
testes/ verificação). Conclui-se que o presente trabalho está em fase de desenvolvimento das aplicações práticas da ferramenta Rethink. Até o
momento foi realizada uma prática com alunos do curso técnico de design de interiores, onde fora ministrado aulas para apresentação da
ferramenta, onde os alunos desenvolveram produtos a partir de resíduos. Todas as dificuldades encontradas por eles foram registradas para se
analisar e aprimorar a metodologia, e chegar a etapa de confecção do jogo de tabuleiro.
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RESUMO
A industrialização e a descoberta de novos materiais foram decisivas para o surgimento da atividade que hoje conhecemos por design de produtos.
Assim, a origem do design está inevitavelmente ligada ao crescimento da economia capitalista, à divisão do trabalho e à produção em massa. Com
a globalização da economia de livre mercado, também as tendências que influenciam o design de produtos se tornaram globais. Nesse contexto, as
indústrias demonstram preocupação em desenvolver produtos de leitura universal, mas com referências e signos próprios que componham uma
identidade intrínseca, que os distingam em um mercado internacionalizado. O design passa a assumir um papel integrador entre usabilidade,
definição de identidade e comunicação de valor, sendo percebido como um importante suporte para a estratégia competitiva de inovação
tecnológica. No Brasil, ao tentar expressar identidade cultural, designers buscam apreender o que constitui a brasilidade, ou seja, as características
peculiares de quem nasce nesse país. A busca por uma identidade para os produtos brasileiros pode ser claramente percebida na evolução do
design de móveis, que tem utilizado influências do artesanato, do estilo de vida e dos modos de fazer locais, bem como, privilegiado materiais
característicos do país. Refletindo o contexto nacional, o setor moveleiro cearense, que ainda dá seus primeiros passos, apresenta um crescente
mercado consumidor e tem buscado por produtos que possuam, em sua configuração, elementos que o identifiquem como um produto com
identidade própria. O estado do Ceará possui cerca de 750 empresas produtoras de móveis, entre médias e pequenas, ocupando o oitavo lugar do
setor no Brasil. Diante destas colocações, esta pesquisa, que tem sido guiada pela seguinte questão: Como o designer pode introduzir o repertório
semântico da cultura cearense no processo de configuração de peças de mobiliário com uma linguagem própria, que lhes atribua identidade local?
Tendo como objetivo geral, desenvolver peças de mobiliário com leitura universal, mas com referências e signos próprios da cultura cearense e;
como objetivos específicos: a) realizar um levantamento imagético de signos materiais e imateriais representativos da cultura do Ceará, b)
elaborar um repertório semântico não exaustivo, que possa traduzir este levantamento imagético em palavras que traduzam a cultura cearense e,
c) com base neste repertório semântico e na pesquisa imagética, desenvolver peças de mobiliário com uma linguagem própria, que lhes atribua
uma identidade cearense. Assim, foi realizada uma investigação qualitativa, fundamentada em um levantamento bibliográfico que buscou
delimitar os conceitos básicos da pesquisa. Após, foi utilizada uma abordagem visual para identificar e analisar o repertório semântico referente à
cultura do Ceará. Para tal, foi feito uso de imagens fotográficas e textos que ilustram e descrevam esta cultura. Com base na análise dos dados
coletados, a Cultura Cearense foi vinculada às palavras: luz, cor, natureza, diversidade, resistência, simplicidade, intensidade, alegria, religiosidade,
encantamento, exagero, delicadeza e humor. Também foram elaborados requisitos de projeto que atendessem à indústria local de mobiliário e
identificadas tendências globais para este setor. Estas pesquisas resultaram na elaboração de 15 painéis de inspiração para a etapa de geração de
alternativas. As alternativas geradas estão em fase de desenvolvimento e seleção, devendo resultar em três alternativas de projeto de mobiliário
possíveis de serem produzidos e vendidos pela indústria local. Estas alternativas serão apresentadas em modelos tridimensionais. Desta forma,
espera-se contribuir com a indústria de móveis do Ceará, apresentando exemplos de projetos que favorecem o desenvolvimento de produtos com
identidade própria. No âmbito acadêmico, este trabalho pretende estimular a pesquisa na área do Design, ainda pouco desenvolvida no estado.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo realizar uma reflexão sobre a condição do alfaiate nos dias atuais. A alfaiataria é uma das mais antigas profissões
que se tem notícia e sua grande importância foi sendo relatada ao longo da história. Para o desenvolvimento, levanta-se um pouco da história da
indústria do vestuário no Brasil, observando suas influências, sobretudo dos imigrantes europeus que trouxeram suas experiências em seus países
de origem para o Brasil. Visa ainda diagnosticar a alfaiataria na cidade de Juiz de Fora – MG. Devido a notória carência de bibliografia sobre o
assunto, apesar de sua grande importância e contribuição para a indústria do vestuário, optou-se por entrevistar alguns alfaiates que ainda
exercem suas profissões na cidade, mergulhando um pouco no mundo da roupa sob medida para entender o que está acontecendo com a
alfaiataria, antes uma profissão tão prestigiada e hoje escassa. Tenta responder: onde estão estes profissionais e o que estão fazendo? Quais as
alternativas eles encontraram para continuar no mercado e o que esperam do futuro? Questões como: Os alfaiates estão mesmo em vias de
extinção (quase não encontramos mais profissionais atuando no mercado e, os que ainda estão, possuem idade bem avançada)? As lojas de
“pronto para vestir” foram mesmo responsáveis pela queda da profissão? Algumas iniciativas, ainda que acanhadas, estão sendo feitas. A
Associação dos alfaiates e Camiseiros do Estado de São Paulo, por exemplo, tenta manter a profissão viva e vem oferecendo desde o início de 2006
cursos de camisaria e calça e em 2007 lançou uma revista intitulada “Sob Medida”. Porém, tais iniciativas não estão sendo suficientes para conter
o processo de deterioração do ofício. A falta de aprendizes é um fator preocupante para a profissão, pois sinaliza uma provável tendência a
extinção da mesma. Tal fato ocorre, na visão dos alfaiates entrevistados, por duas razões. Primeiramente, não há interesse de jovens pelo ofício, a
alfaiataria não é mais uma profissão atraente com boas perspectivas de futuro. Em segundo lugar, as atuais leis trabalhistas dificultam a
contratação de menores para o aprendizado. Durante algumas entrevistas, os alfaiates demonstraram certo saudosismo por dias em que a
profissão era prestigiada. As oficinas, antes repletas de pedidos de ternos, camisas, hoje com inúmeros consertos, alternativas encontradas por
eles para sobreviverem ao mercado. A facilidade em encontrar ternos e camisas prontas no comércio e o preço muito acessível atrapalharam
muito os negócios. Porém, todos foram enfáticos ao defenderem a qualidade do trabalho de um alfaiate e mesmo que seu custo seja mais alto
ainda existem pessoas que não trocam um terno talhado por um bom profissional por outro encontrado em lojas de roupas especializadas.
Portanto, são diversos os motivos que nos levam a acreditar que a profissão dos alfaiates está prestes a acabar, como reforçou um dos
entrevistados ao responder: “somos dinossauros a caminho da extinção”.
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RESUMO
Esta pesquisa nasce como consequência das reflexões empreendidas acerca da cidade e do urbano, a partir das imagens de fotógrafos estrangeiros
produzidas durante as décadas de 1940 e 1950. Para alguns intelectuais, como Baudelaire, "arte e fotografia tinham funções diferentes". A
primeira, “fruto da sensibilidade humana, traduzia imaginação e criatividade enquanto a segunda retratava a realidade e servia como memória
documental” (Morais e Freire Junior, 2016). Em nossa investigação, ao inserirmos a experiência dos fotógrafos no seu espaço social, elegemos
pensar a cidade como um lugar repleto de significados, definindo-se como suporte de sentidos variados produzidos por diferentes grupos sociais.
Em relação à fotografia, compreendemos como um importante campo de reflexão e da possibilidade de compreendê-la como objeto de análise
histórica (Mauad, 2016). A importância de analisar a obra produzida por Judith Munk justifica-se porque a eclética documentação da fotógrafa
guarda muitas relações com a vida social e política do Rio de Janeiro dos anos 1950. Apesar da qualidade de sua produção visual, a fotógrafa e sua
obra são pouco conhecidos e estudados. Judith Munk, refugiada húngara (1922-2004) de origem judaica, chega ao Rio de Janeiro em 1949 e,
através de uma cunhada que trabalhava na empresa de cosméticos Elisabeth Arden, soube que o fotógrafo da companhia, o imigrante austríaco
Kurt Klagsbrunn, precisava de uma laboratorista. Na Hungria, havia trabalhado em um atelier fotográfico, onde aprendeu a revelar, ampliar e fazer
cópias. Não tardou e pediu emprestada uma máquina fotográfica a Kurt; começou a fotografar e logo se tornou sócia de Klagsbrunn por cerca de
20 anos. Na década de 1940, a fotografia passa a se destacar nas chamadas revistas ilustradas. Conforme destaca Mauad (2008) estas eram
veículos que, através de uma composição editorial adaptada ao seu próprio tempo e às tendências internacionais, criavam modas e impunham
comportamentos. Dentre estas destacam-se as revistas ilustradas Sombra e Rio Magazine e Judith Munk passa a fotografar para as renomadas
revistas. Através das imagens consultadas, é possível analisar a relação entre a prática fotográfica de Judith Munk e os aspectos de diferentes
experiências urbanas vividas na cidade. A fotógrafa tornou-se uma importante - e pioneira - documentadora dos circuitos sociais elegantes da
então Capital Federal do Brasil, fotografou eventos no Hotel Copacabana Palace e no Hotel Quitandinha em Petrópolis (RJ). Registrou as corridas
de cavalos no Jockey Club e a vida política na cidade. Registrou casamentos, residências sofisticadas, bailes de carnaval e crianças, que tornou sua
especialidade. Dessa forma, trabalhando como fotógrafa social, obtém um olhar privilegiado em relação ao comportamento e a inserção social da
então burguesia carioca. Temos, na análise crítica das imagens fotográficas com suas "potencialidades e limitações" (Leite, 1993:21), o suporte
metodológico desta pesquisa. Essa análise nos permite reconhecer e dimensionar possibilidades históricas diferenciadas e que devem ser
problematizadas. As imagens são pontos de partida para compreender a trajetória desta fotógrafa e da obra que criou. A presente pesquisa, em
andamento, procura destacar a versatilidade do trabalho de mulheres na história da fotografia brasileira. Em novembro de 1954 o Jornal "A Noite"
publicou: “Eva na Conferência dos Ministros...”. “A única fotógrafa. Sim, senhor. Ela é Judith Munk, a única mulher que fixa famosos flagrantes
fotográficos na Conferência no Quitandinha”.
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RESUMO
O advento das novas Tecnologias de Informação e Comunicação criou um espaço mais democrático na troca de informações, permitindo a
produção, disseminação e consumo livre de quaisquer conteúdos. Com o desenvolvimento do Ciberespaço - colaborativo e inclusivo - criou-se
também um lugar de propagação ilimitada de ideias, onde os usuários podem se agrupar e organizar de uma maneira diferenciada em prol dos
movimentos sociais. Este trabalho tem como objetivo verificar como o Facebook, com suas múltiplas ferramentas e linguagens, vem possibilitando
a propagação do movimento feminino no Brasil. Partiu-se da hipótese de que essa rede social virtual favorece a organização de grupos e a troca
livre de informações, agrupando pessoas que estão em busca de um mesmo propósito, ocasionando na reconfiguração e propagação dos
movimentos sociais. Diante disso, a metodologia foi baseada em um estudo quantitativo e qualitativo da análise das postagens da página “Vamos
Juntas? ”, movimento criado em 2015 com o objetivo de unir mulheres para se deslocarem juntas e diminuírem o risco de sofrerem algum tipo de
violência. Esse movimento diz respeito à uma corrente de apoio entre as mulheres que sofrem qualquer tipo de opressão por conta do machismo
socialmente construído. A ideia inicial era que as próprias mulheres se ajudassem e oferecessem companhia umas às outras para saírem de lugares
perigosos ou violentos juntas. Porém, essa comunidade de mulheres cresceu tanto - graças à plataforma que está sendo veiculada - que se pode
perceber novos desdobramentos do movimento. O problema deste projeto está baseado em como o Facebook vem nos retirando de uma posição
de espectadores passivos - lógica onde as grandes mídias eram detentoras do poder comunicacional - para outra de colaboradores ativos - na qual
todos podem ser um veículo de comunicação -, e como essa plataforma vem ajudando a propagar o movimento do empoderamento feminino no
Brasil. Pode-se perceber que essa mudança no comportamento social está relacionada ao baixo custo e à acessibilidade das novas tecnologias,
além do fato de elas permitirem que as pessoas realizem o que sempre tiveram vontade de fazer: criar, compartilhar e consumir em coletividade.
O Facebook, sendo uma rede social virtual que favorece a organização de grupos e a troca livre de informações, vem conseguindo agrupar esforços
coletivos que antes eram esforços individuais e desconexos. Um dos resultados disso é uma nova configuração dos movimentos sociais e, por
suposto, a popularização dos mesmos. Este trabalho foi desenvolvido com um estudo quantitativo e qualitativo de cunho bibliográfico, onde foram
utilizados artigos, textos e livros especializados no tema escolhido. Para exemplificar o crescimento do empoderamento feminino no Brasil, foi
feita uma análise das postagens da página “Vamos Juntas? ”, debatendo sobre o seu conteúdo e as interações entre os usuários. A temática central
das postagens foi sobre os assédios sofridos pelas mulheres, que utilizam a página para interagirem e buscarem apoio mútuo. Percebe-se que o
movimento feminino ganhou novas formas e ainda mais notoriedade no país graças à cultura digital e suas particularidades, a análise da página
“Vamos Juntas? “ nos revela que a mulher vem ampliando seu espaço de forma consciente na sociedade. A capacidade de interação que a rede
social permite e, sobretudo, por meio de seu uso, a criação de novos laços sociais e reconstrói-se opiniões e identidades. Com sua linguagem
multimodal e hipermidiática, a página “Vamos Juntas? ” proporcionou um espaço mais participativo, cooperativo e democrático, permitindo novas
discussões e desdobramentos do movimento feminino no Brasil.
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RESUMO
O estudo busca entender a relação da imprensa com a Operação Lava Jato, os protestos populares e os escândalos envolvendo a política brasileira
e a mídia, baseados na cobertura jornalística do Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão. A ideia é entender qual é o papel do veículo na
cobertura da investigação e de que forma isso impactou nos protestos da população e em outros fatores que impulsionaram, ainda mais, a crise
política brasileira. O objetivo é entender qual é o papel da mídia no cenário político, tendo como base o poder da imprensa nesse âmbito, e como
isso pode influenciar diretamente as ações da população, tais como protestos, opiniões a respeito de um tema etc; entender e encontrar
explicações para esse comportamento da mídia e identificar se, de fato, estamos diante de um caso de protagonismo midiático, buscando
entender como a mídia opera dentro deste contexto; discutir o método de ação da mídia na política brasileira em situações em que ela deixa de
prestar o serviço, de levar a informação à sociedade e passa a figurar como papel principal em um caso de investigação ou em uma desordem
política; esclarecer uma nova perspectiva sobre o poder midiático que possa desenvolver futuros estudos sobre o tema. Em relação à metodologia,
é preciso definir o conceito de construção da notícia (Teoria do Newsmaking) e o seu papel na transmissão das informações e o modo como isso é
aplicado nas coberturas jornalísticas (Critérios de Noticiabilidade), com o objetivo de identificar os momentos em que a mídia passa a ser
mediadora dos fatos, mas, como parte do processo, exercendo protagonismo. A Teoria do Agendamento também é importante para se entender o
papel da mídia na construção da opinião popular, fato que vai ao encontro do objetivo deste estudo, que é descobrir a influência da mídia na
opinião dos telespectadores que acompanhavam a cobertura jornalística de um fato por um veículo de comunicação. O estudo para definir o que é
o protagonismo midiático será feito por meio de pesquisa bibliográfica, com leituras de artigos e livros. Para analisar o protagonismo da mídia
durante a Operação Lava Jato, será preciso escolher pontos de principal relevância dentro do processo, momentos selecionados por meio de
pesquisa documental sobre o assunto e a repercussão desses momentos no Jornal Nacional, da Rede Globo. Será necessária, também, a análise de
três vídeos do noticiário em datas específicas. A busca por esses arquivos de vídeo é feito por meio do site da Rede Globo e, também, no YouTube.
Por meio de pesquisa, conclui-se que o Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão se envolveu em um escândalo político midiático (EPM). Afinal,
este intermediou, de maneira decisiva, as discussões acerca da política brasileira naquele dia. O noticiário tem uma enorme participação no
cotidiano dos brasileiros, fato que lhe dá credibilidade em relação ao que transmite e noticia. Em uma combinação de fatores envolvendo o
Ministério Público Federal, o Judiciário, a Polícia Federal, os políticos de oposição e a mídia, o poder representativo do veículo de informação
serviu para validar o conceito de escândalo político midiático envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-presidente Dilma Rousseff.
Entretanto, não existe um limite que defina o momento em que a mídia deixa de exercer somente a função de transmitir informações e passe a
mediar fatos de maneira protagonista. Ou seja, ela passa a ser uns dos instrumentos dos poderes por sua capacidade de influência popular. Sendo
assim, ela passa a ser alimentada por conteúdos factuais por outros poderes, dentre eles políticos, jurídicos etc, para transmitir à população de
acordo com seus interesses. Entretanto, a mídia também exerce um filtro de acordo com seus valores-notícia para reproduzir essas informações e
faz isso de acordo com o que a população esteja colocando em discussão. Em síntese, a mídia colhe, seleciona e reproduz de acordo com o que a
sociedade necessita para pautar em suas discussões.

Título:

A REPRESENTAÇÃO DO FAZER JORNALÍSTICO EM ‘THE NEWSROOM’

144

Autor(es) Carolina Pereira de Souza; Aline Maia
E-mail para contato: ninemaia@hotmail.com
IES: ESTÁCIO JUIZ DE FORA
Palavra(s) Chave(s): Jornalismo, jornalistas, representações, "The Newsroom", newspaper movies
RESUMO
O presente resumo analisa de que forma o jornalismo e o jornalista são retratados na primeira temporada de "The Newsroom", uma série norteamericana escrita pelo dramaturgo Aaron Sorkin, exibida pelo canal de televisão a cabo HBO, entre 2012 e 2014. O seriado ficcional, que teve três
temporadas, somando no total 25 episódios, é centrado na rotina de uma equipe de jornalistas responsáveis pela produção do telejornal News
Night, noticiário que faz parte da programação da também fictícia rede de televisão Atlantis Cable News (ACN). A escolha do tema é por considerar
a importância de analisar como conteúdos midiáticos, mesmo que ficcionais, constroem representações sobre pessoas, lugares, profissões, etc. No
caso deste artigo, o objetivo é refletir sobre como uma série televisiva pode edificar representações possíveis do universo jornalístico e da figura
do jornalista, de modo que estas imagens/modelos acabam por auxiliar no entendimento da práxis jornalística pelo realismo que o mundo
cinematográfico e seriado a retrata. Para que fosse possível identificar aspectos das representações do jornalismo e do jornalista nesse ambiente
ficcional, o trabalho estruturou-se em três eixos principais. No primeiro, traçamos uma revisão bibliográfica a fim de compreender o campo
jornalístico a partir daquilo que livros e manuais da área tomam como realidade e prática profissional. No segundo, buscamos identificar
conteúdos audiovisuais – de TV e de cinema - que têm a figura do jornalista como parte de histórias ficcionais. Tal ação se deu no intuito de
discutir, de maneira ampla, as representações no campo midiático, bem como ilustrar que a figura do jornalista como protagonista de ações
ficcionais está presente em vasta produção na mídia. E no terceiro e último eixo foi realizado a análise da primeira temporada da série "The
Newsroom", objeto de pesquisa. Exibida em 2012, esta temporada contou com 10 episódios, com duração de 50 minutos cada. Com base no
referencial teórico inicialmente traçado e considerando o papel das representações midiáticas, foi possível concluir que há um tipo de
“romantização” da ação efetiva do profissional que lida com a notícia. A série de ficção incorpora fatos reais (acontecimentos verídicos nos
Estados Unidos, por exemplo) à narrativa, o que confere certo realismo às histórias contadas nos dez episódios. Assim, traça-se uma construção
peculiar sobre os bastidores de um telejornal, bem como sobre os profissionais deste segmento. As relações interpessoais na redação ganham
contorno muitas vezes determinantes na definição da pauta do dia no noticiário, assim como aspectos da Teoria Organizacional podem ser
identificados a todo o momento. Percebe-se que a narrativa do jornalismo e do jornalista em "The Newsroom" segue o mesmo processo de outras
obras ficcionais dos chamados "newspaper movies". Por fim, identificou-se que a série traz duas vertentes: (1) As representações que parecem de
certa forma ir ao encontro de muitas perspectivas realmente ilustradas no campo jornalístico, inclusive abordadas nos livros, como a ideia de
guardião da sociedade, de estar disponível 24 horas para trabalhar, etc., e (2) também representações que reforçam estereótipos que têm raízes
no histórico da própria atividade.
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RESUMO
A apuração é elemento fundamental à atividade jornalística. Força motriz do jornalismo, é um dos primeiros e mais importantes passos para a
elaboração de conteúdos informativos, interpretativos e analíticos. O levantamento, a investigação, a checagem e o cruzamento de dados são
pontos cruciais para delimitar uma boa apuração. Observado externamente, parece ser um trabalho fácil, mas é exatamente nesta etapa do
processo jornalístico que muitos profissionais apresentam dificuldades, com o risco de publicarem informação errada. Uma apuração malfeita
pode comprometer todas as fases seguintes do processo de construção da notícia. Toda apuração jornalística comprometida com a verdade
envolve metodologia e técnica. Partindo deste ponto, este artigo teve por objetivo avaliar como funciona o processo de apuração na redação da
Rádio CBN Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Para tanto, traçamos, inicialmente, pesquisa bibliográfica sobre apuração, estudando métodos
e técnicas recomendados nos manuais da área. Em seguida, realizamos uma visita de campo à redação da CBN, a fim de observar como se dá, na
prática, os aspectos elencados pela teoria sobre apuração. Dentre os veículos de comunicação, o rádio, meio de informação instantânea, está
entre os primeiros a transmitir um fato e, por esse motivo, mais suscetível a erros. Durante a visita de campo, percebeu-se a utilização de métodos
tradicionais de apuração, como uso do telefone, contatos com fontes oficiais institucionais (bombeiros, polícias, etc.), emprego de releases
enviados por assessorias, atenção a sugestões de pautas de ouvintes. Entretanto, recursos tecnológicos digitais também estão amplamente
presentes na rotina dos jornalistas da CBN. O uso do e-mail, da internet, de redes sociais como Facebook e de aplicativos de mensagem como
WhatsApp destacam-se no processo de levantamento e checagem de dados. Assim como indica a literatura sobre radiojornalismo, também
observou-se na CBN que o processo de produção da notícia começa cedo. É preciso planejar e definir quais serão os fatos noticiosos de cada dia,
que tem programação de hora em hora. Para chegar à informação, a equipe formada por profissionais graduados e estagiários passa por várias
etapas, dentre elas, reunir dados para o cumprimento da pauta diária: comparar declarações / opiniões, checar e cruzar dados obtidos são tarefas
que fazem parte da rotina profissional. Porém, mesmo com ações de resguardo, a equipe ainda está suscetível a erros. Em entrevista durante a
visita de campo, uma das jornalistas da equipe da CBN admitiu que o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade, o que requer uma
precisa apuração dos acontecimentos e sua correta divulgação, como determina o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Entretanto, o
imediatismo e a instantaneidade particularmente característicos do rádio podem refletir no fazer jornalístico, impactando na apuração. Conclui-se
que teoria e prática sobre apuração estão alinhados na redação da CBN Juiz de Fora, sendo imperativa a dedicação que os profissionais de
jornalismo devem empreender durante a produção da notícia, principalmente em contextos onde a pressão do tempo pode concorrer contra a
veiculação de informações de qualidade.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo central analisar as táticas de empoderamento da mulher negra a partir de apropriação das redes sociais e
de suas novas plataformas. Para tanto, partiu-se do estudo do período histórico compreendido do chamado “Lulismo” como o processo de
reestruturação socioeconômico no país, que culminou com a implementação de uma série de políticas públicas de resgate de populações
historicamente excluídas. Tendo em vista tal discussão, foram arrolados, como matriz teórica, os conceitos de identidade e estigma, permitindo
observar que as relações sociais também são travadas no plano simbólico. O primeiro conceito, identidade, foi cunhado de TADEU (2000) e HALL
(2000) ao passo que o segundo, estigma, originou-se das reflexões de GOFFMAN (1975). Já a original ideia de “Lulismo” foi extraída de SINGER
(2012). O elemento basal, no entanto, pode ser sintetizado na importância da ideia de identidade nos conflitos sociais e o papel que ela cumpre
em tais disputas. O conceito de identidade está ligado às relações sócio-históricas de poder, onde um povo que detém o controle hegemônico
sociocultural está fadado a oprimir a identidade de outro povo, estigmatizando sua cultura. O cenário das identidades vem mudando aos poucos
graças ao processo de globalização, que aproximou as diversas culturas do mundo. Com isso, pode-se dizer que as sociedades modernas “são,
portanto, por definição, sociedades de mudança constante, rápida e permanente. Esta é a principal distinção entre as sociedades ‘tradicionais’ e as
‘modernas’.” (HALL, 2000, p. 15). O autor citado (2000) pressupõe que a identidade está ligada a uma questão histórica e que o sujeito tem a
capacidade de assumir identidades diferentes em diferentes momentos, onde não há um eu coerente. “A identidade torna-se uma “celebração
móvel”: transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos
rodeiam”. (HALL, 2000, p. 13). Mas ela é fundamentalmente um mecanismo de controle e luta simbólica no interior dos conflitos sociais. Partiu-se
do pressuposto de que, articulando-se à exclusão propriamente econômica, tem-se uma série de outros mecanismos sociais de exclusão por meio
de signos específicos, entre eles a cor da pele e os cabelos, construído identidades deteriorados no seio do social. Procurou-se, assim, demonstrar
a importância das identidades na modernidade e da construção dos estigmas sociais como mecanismos de controle, coerção e, no limite,
silenciamento e exclusão social. Dando sequência a esta análise, procurou-se observar o papel da mídia tradicional e seu enquadramento,
enquanto processo ideológico de reestruturação da realidade social a partir de pontos de vista específicos. Tendo em vista o fechamento simbólico
da mídia tradicional, colocou-se a seguinte questão problema como fio condutor do trabalho: como grupos excluídos e estigmatizados, no caso as
mulheres negras, podem se apoderar de plataformas digitais – fora da mídia tradicional – para construírem uma imagem identitária positiva de sim
mesmas? Para responder a esta questão, o objeto de estudo escolhido foi o site “Com que trança eu vou?”, com recorte temporal de 16/10 a 5/11
de 2016. A metodologia utilizada originou-se da matriz semiótica peirceana. Foram analisadas as imagens fotográficas do período citado, com
ênfase em sua potencialidade simbólica, ou seja, buscou-se demonstrar como imagens podem conter capacidade simbólica, política e identitária
suficiente para se contrapor aos processos de estigmatização da mídia tradicional e construir novos modelos de identidade. Como resultado,
descobriu-se o imenso potencial das redes sociais de subverter discursos hegemônicos construídos pelos veículos corporativos. Percebeu-se, ao
mesmo tempo, que tal processo somente pôde ser constituído em grande medida pelas políticas de inclusão social desenvolvidas nas últimas
décadas.
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RESUMO
Parte da população se encontra numa busca desenfreada por objetos perecíveis que satisfaçam seus desejos. Os hiperconsumistas aquecem a
economia com desejos imediatistas num sistema onde consumo gera bem estar. Em contrapartida, também vemos uma tendência que se opõem
à sociedade do hiperconsumo: o lowsumerism. Indivíduos que aderem a esse padrão de consumo exigem produtos sustentáveis ecológica e
socialmente, pois possuem critérios mais racionais que utilizam para decidir se os adquirem ou não. A ideia é consumir menos e melhor, exigir do
fornecedor uma boa qualidade dos produtos, e saber quem é esse produtor e como esse produto está sendo feito. É concebida uma ideia de viver
apenas com o necessário, sem excessos. Há também a filosofia de trocar objetos, consertar e mesmo fabricar. A presente pesquisa investigou a
tendência do lowsumerism e buscou compreender quais os valores caros a esse novo perfil de público. Existe um ethos que orienta a conduta dos
indivíduos que alegam adotar o consumo lowsumerista? Por se tratar de uma tendência que abarca uma variedade grande de serviços e produtos,
foi realizado um estudo de caso em uma cafeteria localizada no centro de São Paulo, a Preto Café, que funciona desde julho de 2015. Em março
desse ano as pesquisadoras realizaram incursão ao local. Além da visita que teve um caráter etnográfico, no sentido de entender melhor hábitos e
a cultura dos nativos, realizamos, na ocasião da visita, entrevista semiestruturada com um dos sócios do estabelecimento e uma colaboradora, que
trabalha de forma voluntária. Também analisamos as interações entre marca e clientes em uma rede social na internet, num período de tempo de
dois meses. A título de conclusão podemos adiantar algumas considerações. Financeiramente o local ainda não gerou lucro aos donos, apesar de
todas as contas estarem em dia. Isso significa que todos trabalham voluntariamente, sem receber salário ou pró labore, embora a intenção, no
futuro, segundo um dos sócios, seja remunerar. A escolha dos produtos servidos, café oriundo de agricultura familiar e produtos vegetarianos e
veganos também parecem integrar o ethos do consumidor lowsumerista. O Café faz questão de propiciar um estilo de vida singular para os que lá
frequentam. Cada um paga o que julgar justo, sendo que o estabelecimento exibe as contas na parede, constando o que falta ser arrecadado para
“fechar as contas”. O café também busca gerar uma experiência mais lenta de vida, de ser um espaço de reflexão. Para isso promove eventos
esporadicamente no próprio estabelecimento, geralmente envolvendo trocas de ideia e debates sobre maneiras alternativas de viver, como
bazares de moda que estimularam os participantes a trocarem peças, em vez de compra-las. Esse posicionamento político, muito enfatizado por
um dos sócios na entrevista, foi também visível nas redes sociais. Apesar da nítida filosofia proposta pelo estabelecimento, nem todos os
consumidores poderiam ser classificados como lowsumeristas, pois detectamos ao menos três perfis: 1) os clientes do “Cafezinho depois do
almoço”, que ficam pouco tempo, mas ajudam no volume de vendas, 2) os clientes da vizinhança, com quem os sócios querem estreitar laços,
especialmente a comunidade LGBT, muito forte nessa região do centro de São Paulo, ou seja, estimular a cultura lowsumerista nesse público, e,
por último, 3) os “clientes das redes”, ligados à economia criativa e artes. São frequentadores assíduos e seria o único público que efetivamente
pode ser categorizado como lownsumerisms, valorizando em especial, o debate, o engajamento político e o consumo consciente.
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RESUMO
Ao tornar-se um meio de comunicação de massa, a televisão contribuiu na transformação dos critérios de noticiabilidade na produção e exibição
de notícias. No dia 05 de novembro de 2015 uma barragem de rejeitos da Samarco se rompeu em Bento Rodrigues, distrito de Mariana (MG),
deixando um rastro de destruição. A tragédia é considerada a maior do Brasil e do mundo, levando em consideração sua categoria: extração de
minério. Ela atingiu proporções catastróficas tanto para as pessoas quanto para o Meio Ambiente. Ainda hoje, observam-se os prejuízos:
destruição de rios, animais, plantas e distritos, impedindo a pesca e o renascimento da vegetação. Este trabalho tem como propósito de
investigação, analisar de que forma os telespectadores foram informados sobre o ocorrido entre os dias 05 e 18 de novembro de 2015 e ainda,
avaliar qual o enfoque do telejornal, de acordo com os critérios de noticiabilidade. Doze edições foram verificadas no período, das quais 27
reportagens foram analisadas. Partiu-se de uma perspectiva histórica sobre as notícias dos jornais impressos ao televisivos (Molina), para uma
investigação acerca do jornalismo televisivo (Bistane e Bacelar), critérios de notícia (Botton) e, sobretudo, a discussão do jornalismo como quarto
poder (Pena). Na pesquisa quantitativa, o estudo analisou a estrutura das reportagens em duas perspectivas. Primeiramente, contabilizando em
gráficos as quantidades de (1) notas; (2) repórteres; (3) entradas ao vivo; (4) VTs; (5) passagens; (6) offs e (7) entrevistas com fontes oficiais,
oficiosas e independentes. E, em seguida, contabilizando a duração (1) cabeça; (2) texto; (3) passagem; (4) imagens da tragédia e (5) entrevistas
com fontes oficiais, oficiosas e independentes. Assim, foi possível compreender como as reportagens foram construídas. Já na análise qualitativa,
foram escolhidas duas reportagens, tendo o critério o maior tempo de exposição da mesma com vítimas da tragédia e o maior tempo das
empresas envolvidas no caso. Dessa forma, foi possível verificar que os valores-noticia e os critérios de noticiabilidade mais visíveis na divulgação
da tragédia de Mariana pelo Jornal Nacional foram: (1) ‘proximidade’ e ‘interesse’, já que além do acidente ter ocorrido em território brasileiro,
ainda atingiu e prejudicou uma quantidade significativa de pessoas; (2) ‘ineditismo’, pois foi possível perceber que em todas as 27 reportagens
existiram desdobramentos ou alguma nova informação e o (3) ‘drama’ percebido na análise qualitativa e quantitativa, já que fizeram uso de
imagens e relatos de vítimas emocionalmente abaladas e de imagens da tragédia em 90% das matérias. Entende-se que os valores-noticia e os
critérios de noticiabilidade, estão ligados a proximidade do ocorrido, a relevância da tragédia, a quantidade de vítimas e pessoas afetadas, o drama
dos afetados, o impacto que o assunto causa e as consequências ligadas ao acidente. Evidenciou-se que as vítimas tiveram maior espaço nas
matérias analisadas, já que em questão de quantidade de entrevistas e tempo de exposição, elas tiveram o dobro da quantidade. Assim, é possível
dizer que, as vítimas e os assuntos relacionados as mesmas tiveram um maior foco no Jornal Nacional no período analisado. Subentende-se, então,
que os assuntos relacionados às vítimas oferecem mais impacto de noticiabilidade do que o das empresas. Também foi possível perceber, nas duas
reportagens analisadas, que cada uma escolheu ‘um lado da história’, tornando a reportagem parcial e tendenciosa. Também vale ressaltar que as
reportagens não tiveram relevância quanto à exposição de informações e dados, já que em ambas as fontes escolhidas pouco tinham a dizer sobre
o ocorrido, deixando os telespectadores sem repostas para possíveis discussões.
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RESUMO
O presente estudo analisa de que forma a pauta “reforma da previdência”, proposta pelo Governo do Presidente Michel Temer (PMDB), no
primeiro semestre de 2017, foi abordada pela Revista Veja. Essa magazine é a de maior circulação no Brasil e o quarto periódico semanal do
mundo com maior tiragem, chegando a 1 milhão de cópias e 14 milhões de acessos únicos por mês em seu site. Partindo do pressuposto de que a
mídia ocupa lugar central na vida das pessoas, sendo o jornalismo responsável por moldar a realidade, estabelecer prioridades e definir aquilo que
a própria sociedade estabelecerá como verdade, o objetivo central da pesquisa foi identificar o enquadramento utilizado pelos profissionais do
veículo selecionado para escrever sobre a pauta em questão, assim como o trabalho desenvolvido no planejamento de sua cobertura jornalística,
uma vez que as duas técnicas são inerentes. A metodologia utilizada contempla revisão bibliográfica e análise de conteúdo, sendo esta segunda
realizada com foco no espaço destinado à “reforma da previdência” e sua densidade, em verificação da relevância dada ao tema (se tratado em
matéria principal ou apenas menção em outros conteúdos). Outros pontos considerados foram: angulação, linha editorial, clareza, objetividade,
formato e tipo do conteúdo (nota, reportagem, artigo / factual, frio / opinativo, informativo, analítico). Observou-se ainda se a matéria estava
assinada por repórter exclusivo ou se era creditada a agência de notícias ou “da redação”. Foram analisadas cinco edições impressas e o conteúdo
publicado no site, durante março de 2017, mês em que o tema ganhou maior repercussão no país por conta de ter entrado novamente em pauta
no Congresso. Ao todo, foram contabilizados 34 conteúdos, dentre os quais 23 são reportagens, quatro são notas, três são artigos; dois voltados a
coberturas factuais e um é matéria fria. Também foi empregada a entrevista em profundidade como metodologia auxiliar, com perguntas fechadas
feitas à Bianca Alvarenga, jornalista responsável pela maioria dos textos sobre o tema na revista. A repórter elucidou como é o processo de
checagem de dados, relacionamento com as fontes, qual a linha editorial e como é feito o planejamento de cobertura. Entre os resultados, foi
verificado que o veículo abordou a pauta da reforma da previdência de forma escassa, com pouco conteúdo, considerando sua dimensão. Apesar
de a Veja se declarar como imparcial e isenta em seus princípios editoriais, seus argumentos giram em torno das mesmas afirmações, poucas e
frequentes fontes oficiais e sem grandes contrapontos sobre o que é proposto. A conclusão final é que os veículos que se afirmam imparciais e
isentos podem realizar coberturas carregadas de parcialidade, e que o tema analisado não foi desenvolvido de acordo com sua importância na
mídia e política nacional. Além disso, o planejamento de cobertura jornalística não segue uma programação, não há uma organização padrão, o
que justificaria o baixo número de notícias divulgadas sobre o tema.

Título:

ESTADO LAICO EM DEBATE: A ATUAÇÃO DO DEPUTADO JAIR BOLSONARO NAS REDES SOCIAIS

Autor(es) Silvânia Mineira Ribeiro Sottani; Wallacy Oliveira Pasqualini
E-mail para contato: silvania.sottani@estacio.br
Palavra(s) Chave(s): Extrema-Direita; Estado Laico, Redes Sociais

147

IES: ESTÁCIO JUIZ DE FORA

RESUMO
Jair Bolsonaro é um político de crescente destaque, tendo em vista uma carreira política iniciada em 1989 que culminou, na última eleição, com a
maior votação para deputado federal do RJ, com aproximadamente meio milhão de voto. Membro ativo da Bancada BBB (Boi, Bala e Bíblia, como
ficou conhecido o grupo mais conservador do Congresso Nacional), os discursos de cunho moralista, essencialmente nacionalistas e religiosos,
marcam a ascensão do deputado, resumidos no seu lema “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. Dada a relevância do deputado no atual
contexto de intensificação da intolerância e fortalecimento da extrema-direita (fenômeno global, importante salientar), essa pesquisa objetiva
uma análise do discurso de ódio presente na página oficial do Facebook de Bolsonaro, que possui 3,5 milhões de seguidores. Como base teórica,
além do histórico do crescimento da terceira onda neopentecostal no Brasil e de um debate sobre a relação entre Política e Religião, com ênfase
na suposta Laicidade do Estado Brasileiro, aprofunda-se a discussão sobre os limites da Liberdade de Expressão (usada por Bolsonaro e seus
seguidores como justificativa para legitimar qualquer conteúdo publicado), assim como a estrutura do discurso de ódio, formado primordialmente
pela necessária construção de um inimigo a quem é indispensável combater. Nesse aspecto em especial, destacam-se categorias sociológicas e
psicológicas, como a necessidade de pertencimento em tempos de insegurança, para solidificar nossas categorias de análise. Posteriormente, a
Análise de Conteúdo (AC) é o método que permite o adensamento da discussão sobre o Discurso de Ódio através de inferências, baseadas em
categorias previamente definidas, para além da mera descrição. Como amostra de pesquisa, seis postagens da página oficial de Bolsonaro foram
selecionadas, compreendendo o período de três dias, de 12 a 15 de novembro de 2016, incluídos os comentários mais relevantes. Destes, foram
filtrados 127 comentários que demonstraram discurso de ódio ou religioso. As postagens analisadas envolvem desde seus discursos na Câmara e
em eventos públicos até suas publicações sobre eleições americanas e “ideologia de gênero”. Pela pluralidade dos temas das páginas analisadas,
notou-se que o ódio está presente em quaisquer dos temas, mesmo quando o deputado não está falando sobre política. O discurso constituído por
aversão ao Outro-Inimigo é marca tanto entre os discípulos de Bolsonaro, como entre muitos dos que são contrários aos seus ideais,
demonstrando a noção de antagonismo, onde o sujeito A nega o sujeito B, enquanto o sujeito B nega o sujeito A. Especialmente em relação A
Bolsonaro, percebeu-se que ele conquista visibilidade na comunidade virtual através do massivo ódio à esquerda, numa relação em que pode-se
afirmar que sua ascensão só ocorre porque a esquerda existe, e ele a nega, com aversão. O que confirma à hipótese de que a existência de
Bolsonaro enquanto figura pública é construída fundamentalmente pela sua oposição a um terceiro, muito mais do que pela afirmação de si e de
seus ideais. Boa parte de todo o conteúdo analisado é constituído por críticas e ofensas, mais do que por propostas ou projetos. Frases como “não
gosta do Bolsonaro, no mínimo é Zé droguinha ou feminista!”, Vai se ferrar bubum guloso...”, “CUT de cú e rola.” Ou “Se um professor ou
professora querer ensinar sexo para a minha filha, eu vou lá e encho ele de porrada” (essa última dita pelo próprio Bolsonaro) são apenas
exemplos aqui arrolados para ilustrar a análise de conteúdo que aponta, como principal resultado, para a ilegalidade do conteúdo produzido pela
página oficial, no sentido de sobrepor-se à dignidade humana prevista na Constituição Federal e a diversos dispositivos legais derivados desse
princípio, amplamente negligenciado por um deputado que é pré-candidato à presidência da República, com uma razoável e preocupante margem
de votos.
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RESUMO
O presente trabalho visa discutir a construção da notícia jornalística para publicação na internet a fim de que a mesma figure entre as primeiras
opções dadas ao leitor em páginas de busca, como o Google. A questão é a divergência entre as recomendações dos manuais de redação (que
priorizam a não repetição de palavras, a qualidade do conteúdo exposto, etc.) e as orientações do Search Engine Optimization (SEO, ferramenta de
otimização para sites de busca, preocupada com a arquitetura do texto e o uso de palavras-chaves, em detrimento do lead). Atender as normas do
SEO serviria a fins de aumentar o número de visualização de uma dada notícia, acumulando potencial de atração de anunciantes para o site
noticioso. A justificativa de tal discussão está no crescimento gradual do interesse por conteúdo on-line no Brasil. Segundo pesquisa realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2014, mais de 50% das residências no Brasil têm acesso a internet. O celular é o principal
aparelho de conexão à rede mundial de computadores. Já em 2015, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República fez o maior
levantamento sobre hábitos de informação dos brasileiros - a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 (PBM 2015) - e constatou que 76% dos
entrevistados gastam cinco horas diárias conectados à internet, e que os jornais on-line são os veículos mais confiáveis. A busca por informação é
apontada como principal motivo para acessar a rede, correspondendo a 67% dos internautas. Revistas e jornais impressos, TV’s e rádios, estão
cada vez mais disponibilizando seu conteúdo também em plataforma on-line. A busca imediata por notícias faz da internet um campo enorme de
exploração e disputa entre os meios de comunicação. Para que o internauta chegue até o conteúdo produzido pelo jornalista e, por consequência,
seja atingido pelo anunciante, ele deve digitar a URL (domínio/endereço único na internet) correspondente ao site/portal de notícia e, logo após,
clicar nas chamadas da página inicial, ou navegar pelo menu (botão com links que direcionam para as páginas internas). Outra forma é acessar as
notícias via buscadores (que disponibilizam uma lista de outros sites que contenham o termo pesquisado; a palavra-chave). Os buscadores têm
relevância no resultado da audiência para os portais de notícias, pois as matérias ficam indexadas virtualmente, prontas para serem acessadas a
qualquer momento. Atualmente o Google é o maior, e mais popular buscador da web. Quando um termo é buscado no Google, a lista de sites
oferecida sem nenhum tipo de pagamento (lista orgânica) é ordenada levando em conta vários fatores, e cálculos feitos pelos robôs indexadores,
que são mecanismos que varrem toda a internet e indexam conteúdos, texto, imagem e vídeo. Para ter sucesso (aparecer entre os 10 primeiros
links na primeira página do Google), o conteúdo produzido pelo jornalista tem que estar de acordo com as normas SEO. Entretanto, seguir o SEO é
ignorar regras até então basilares do jornalismo escrito. Conforme verificamos, uma delas refere-se à repetição de termos no texto, prática
preferida em detrimento da busca por sinônimos. O SEO exige ainda que o título, o bigode, o primeiro parágrafo, o “heading” (subtítulo), o nome
do arquivo da foto, a legenda da foto, e o restante da matéria contenham a mesma palavra-chave. Observamos, ainda, a disposição do conteúdo
on-line conforme regras SEO em parágrafos mais curtos, com as respostas ao “Como” e ao “Por que” fora do lead. Seguindo as regras SEO, o
Google avalia e coloca a página em um ranking nos resultados das buscas. Portanto, quanto mais o jornalista usa técnicas de SEO, mais visitas
(audiência) têm as suas matérias, o que impacta na monetização, no faturamento do veículo de comunicação. Todavia, tal recurso, vai de encontro
a orientações correntes para redação jornalística, e reforça o campo do jornalismo on-line como ambiência ainda em processo de construção e
descoberta dos “modos de fazer”.
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RESUMO
A desterritorialização e reterritorialização das redações jornalísticas brasileiras, conceituação construída a partir de Deleuze e Guattari (1992), está
tendo o aplicativo WhatsApp como elemento para divulgação de manchetes e atração de leitores para portais via smartphones. A investida neste
sentido dos jornais Estado de S. Paulo e O Povo do Ceará tem buscado e conquistado leitores no Rio e outros estados do país para os noticiários
publicados nos portais destes dois jornais, sendo o primeiro com abrangência nacional e o segundo com características regionais. Foi o que
constatou levantamento feito no âmbito da pesquisa mais abrangente intitulada ‘Jornalismo na palma da mão: a distribuição de conteúdo pela
cadeia tradicional do jornalismo por meio de celulares'. Desde 28 de março de 2016 o jornal 'Estado' envia manchetes via WhatsApp. Além das
manchetes, as pessoas recebem vídeos da TV Estadão e os áudios das entrevistas veiculadas pela Rádio Estadão. As pessoas recebem as notícias
em três horários fixos por dia: 8h, 12h e 18h. Mas também são notificadas em caso de notícias de última hora. O pioneirismo na investida de enviar
manchetes do jornal pelo WhatsApp veio, porém, do Jornal O Povo do Ceará. Desde 27 de janeiro de 2016 o aquele grupo de comunicação faz o
cadastro de leitores e internautas interessados em receber notícias por meio do aplicativo. A inscrição — com nome completo e telefone — deve
ser feita no endereço opovo.com.br/whatsapp. Após a ação, o usuário deve aguardar um contato da equipe do diário para passar a receber
destaques da manhã e da noite, às 9h e 18h, além de notícias urgentes ao longo do dia. Desde a primeira semana, a ação dos dois jornais vem
sendo acompanhada pela presente pesquisa a partir de levantamento exploratório-descritivo qualitativo apoiado no método estudo de caso
segundo Yin (2001). Estudo de caso é um método usado pelas Ciências Sociais que busca dados qualitativos a respeito de uma unidade particular.
No presente trabalho, buscou-se o tipo explanatório explicativo (Yin, 2001), a partir da ação via aplicativo WhatsApp dos jornais Estado de S. Paulo
e O Povo (CE) nos dias 27 e 28 de abril de 2017, quando os dois diários noticiariam a greve geral (ou paralisação nacional) convocada pelas Centrais
Sindicais e outros setores da sociedade organizada para a sexta-feira, dia 28. Nessa análise pontuam-se a desterritorialidade e a reterritorialidade
presentes nestas ações, a disrupção do horário de consumo de notícias, bem como o uso de emojis como linguagem na distribuição de manchetes
de jornais pelo WhatsApp. Cabe pontuar que o termo “disrupção” foi pioneiramente apontado em 1995 pelos professores da Universidade de
Harvard Clayton Christensen e Joseph Bower, para, no âmbito da Administração, apontar inovações que oferecem produtos acessíveis e criam um
novo mercado. No campo da Comunicação Social, tecnologias disruptivas têm provocado uma revolução e levado empresas do setor a uma crise
sem precedentes, com acentuada queda do número de assinaturas e das vendas em banca, bem como das receitas publicitárias, resultando em
demissões de jornalistas e lançamento de novos produtos, passando por investidas no campo da publicidade nativa nos moldes propostos por
Ebele Wybenga (2013) e por ações multimidiáticas pelas redes sociais e aplicativos. Diante da base teórica e da metodologia expostas, a presente
pesquisa sobre a ação dos jornais Estado de S. Paulo e O Povo do Ceará no WhatsApp constata a forma como os dois diários têm buscado e
conquistado leitores no Rio e outros estados do país para os noticiários publicados nos portais destes dois jornais. Evidencia a monetização da
ação pelos dois jornais, obtida por anúncios tradicionais e publicidade nativa, e como cada um se apresenta no cenário de desterritorialização e
reterritorialização das redações jornalísticas brasileiras. Também pontua como os emojis são linguagem a serviço da linha editorial dos jornais.
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RESUMO
Desde que se formulou nas sociedades democráticas, o jornalismo tem se constituído como porta voz da sociedade, dos interesse coletivos,
mediador desinteressado das forças sociais existentes no espaço público. Isso lhe conferiu externa credibilidade, longe dos discursos políticos,
acadêmicos, jurídicos, publicitários, que são percebidos como discursos interessados e ideologicamente comprometidos. No entanto, alguns
autores demonstram que o jornalismo é um campo de conflitos complexo, que articula discursos sobre o cotidiano social, estabelecendo um grau
de inteligibilidade a partir de uma gramática de produção de notícias, que funciona como uma janela semântica capaz de hierarquizar e tematizar
a compreensão da realidade. Este trabalho se propõe a alinhar alguns argumentos para que se possa vislumbrar as alterações que o jornalismo
vem sofrendo, em especial, no que tange à sua natureza discursiva, face ao crescimento das redes sociais. Para isso, busca-se analisar a cobertura
das manifestações feita pelo site G1 no dia da votação do impeachment de Dilma Rousseff da Presidência da República, em 2016. Foi um dia em
que grupos sociais tomaram as ruas das cidades brasileiras, uns apontando a inconstitucionalidade do ato, nomeando-o, assim, de "golpe" e outros
defendendo o afastamento baseando seus argumentos nos supostos crimes fiscais praticado pela então presidenta. Se por um lado o
comportamento dos atores sociais que vão para as ruas é para atingir o poder político do Estado, por outro o jornalismo tenta garantir seu lugar
de fala historicamente conquistado, sendo peça fundamental para a negociação de uma agenda pública que leve o seu carimbo. Assim, a hipótese
que se formula neste trabalho é de que, dependendo da sua gramática de produção, o jornalismo corre o risco de se transformar numa espécie de
“balcão de sentença”, que atende às forças políticas e sociais interessadas na moeda de troca mais importante do jornalismo: a sua capacidade de
mediação da realidade, através da formação de um conjunto de saber que aponta a verdade do modo mais objetivo possível: sob forma de notícia.
Pela análise do corpus, constatou-se que a gramática de produção das matérias tanto contra ou pró-impeachment foi movida por informações
repetidas, gerando um efeito de dinamismo no trabalho jornalístico. Ao observar-se a primeira página do site, é possível perceber que a interface é
intuitiva e funcional, na medida em que em uma única uma tela, apresentam-se todas as possibilidades de navegação. Logo na primeira tela, é
possível perceber o caráter noticioso do site, pois cada notícia postada ocupa cerca de 30% do espaço, tendo o tempo como principal marcador de
inteligibilidade, posicionado em lugar estratégico acima do título da matéria. Além do mais, cria-se um “efeito dominó” diante da postagem
imediatamente sobreposta acima da postagem da matéria anterior. Tal efeito cria a sensação de incompletude do fato, de processo em
andamento. Não há espaços de interatividade explícitos. A forma de participação restringe-se ao envio de e-mail, que está identificado por um link
“e-mail” no canto superior direito da tela principal. Por fim, há que se destacar que além do menu, que orienta o passo a passo para a navegação,
há a opção de “busca”, ou seja de localização de conteúdos já postados, através de uso de palavras chave como filtro.
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RESUMO
Num contexto de ampliação das lutas pelos direitos das mulheres, a sua crescente participação no campo da política não se dá de forma
harmônica, uma vez que também na política a busca pela igualdade feminina confronta-se com ideais conservadores e patriarcais, especialmente
na América Latina. A partir dessa hipótese, o objetivo dessa pesquisa foi analisar a cobertura midiática da ascensão de Dilma Rousseff e Cristina
Kirchner à presidência, com ênfase nos principais jornais de Brasil e Argentina: Folha de S. Paulo e o Clarín. Após uma análise histórica tanto
ditaduras e dos movimentos feministas dos dois países, procedeu-se a uma abordagem das categorias de Representação e de Estigma para
possibilitar que a Teoria do Enquadramento se consolidasse como o eixo teórico norteador da análise. A metodologia da análise de conteúdo (AC)
centrou-se em quatro períodos de 90 dias cada, dois no momento da eleição de Dilma e Cristina, e outros dois na reeleição. Todas as capas com
menção a ambas durante esse período foram analisadas, em dois aspectos: localização da menção (manchete, topo, colunas laterais, foto principal
ou rodapé) e a valência dessas menções (positiva, negativa ou neutra), com descrição qualitativa. Os resultados apontaram que o Clarín destinou
pouca visibilidade à Cristina, tanto em 2007 quanto em 2011. Em 2007, as menções à Cristina aparecem em 24 capas em noventa dias de análise,
sendo igual o número de manchetes positivas e negativas (38,2%) e apenas 4 fotos da presidenta (4,4% de menções a ela). As associações de
Néstor Kirchner, seu marido e então presidente, aparecem quatro vezes durante os três meses analisados e não há menção a ela como primeiradama. Em 2011, os números são semelhantes: 26 capas com menções diretas à presidenta, sendo doze positivas e sete negativas, demonstrando
um enquadramento razoavelmente equilibrado. Tanto em 2007 quanto em 2011, as fotos que o Clarín selecionou para retratar Cristina podem ser
consideradas neutras, já que ela aparece como protagonista em posições de liderança. A Folha, ao contrário, enquadra Rousseff através do
excesso de visibilidade. Em 18 capas de 2010 e em 15 capas de 2014 é possível encontrar mais de uma menção a Dilma na mesma capa. Durante
os 90 dias analisados em 2010, 52 capas foram publicadas com menções à Dilma e 14 delas possuíam algum tipo de imagem. No período da
eleição, a maioria (63,2%) possui um conteúdo negativo e a Folha associa 16 vezes (30,7%) a imagem de Lula à imagem de Dilma, ele como
protagonista e ela coadjuvante da cena, atrás dele. Mesmo na capa da vitória, a foto da capa mostra Dilma cabeça baixa enquanto o ex-presidente
divide o espaço da edição. As capas de 2010 mostram a construção da representação de Dilma de forma estigmatizada, ora frágil, ora à sombra de
Lula, configurando uma identidade que foi amplamente usada por seus críticos, por vezes chamando-a de “aquela mulher do Lula” e levando a
outra frase conhecida: “Lula elegeu um poste”. Já em 2014 a Folha publicou um total de 46 capas com menções à ex-presidenta prevalecendo as
manchetes negativas (68,3%), com 28,2% de imagens de Dilma em situações de fragilidade: cabisbaixa, com semblante sisudo ou assustado. Os
dados coletados apontam que os dois periódicos possuem formas distintas de operarem o Enquadramento. O Clarín trabalha por
omissão/silenciamento de Cristina, enquanto a Folha enquadra Dilma por excesso de exposição negativa, com 63,2% dessas menções em 2010 e
68,3% em 2014, contra 38,2% negativas de Cristina no Clarín em 2007 e 26,9% em 2011. No pouco espaço destinado a Cristina, não há indícios de
um tratamento sexista, ao contrário da manutenção do estereótipo de que a mulher ocupa um papel à sombra do homem, amplamente
reforçado, especialmente em 2010, nas representações de Dilma na Folha. Em comum entre Clarín e Folha, um dado relevante: não houve, em
qualquer momento, menção à conquista histórica de mulheres na presidência pela primeira vez em seus países.
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RESUMO
A utilização da internet como ferramenta de campanha política é decorrente das mudanças ocorridas no final do século XX e surge como um novo
espaço junto às mídias tradicionais. O objetivo desse artigo é analisar as páginas oficiais no Facebook dos candidatos Roberto Cláudio (PDT),
candidato à reeleição, e Capitão Wagner (PR), policial militar e deputado estadual, com intuito de compreender como foi utilizada a rede social na
campanha eleitoral para prefeito de Fortaleza em 2016, na última semana do primeiro e do segundo turno. O tipo de pesquisa realizado neste
trabalho, é classificada como descritiva, com uma abordagem qualitativa. Foram escolhidas as últimas semanas do primeiro e do segundo turno,
pois, como estavam próximas ao dia das eleições, infere-se que os candidatos usariam estratégias mais elaboradas na reta final do pleito para
conquistar os votos dos eleitores. Os recortes temporais foram do dia 26 de setembro a 2 de outubro, para o primeiro turno, e 24 a 30 de outubro
de 2017, para o segundo turno, incluindo o dia da eleição. Para a coleta do material, sempre uma semana após as eleições, utilizou-se o aplicativo
Netvizz, software no próprio Facebook desenvolvido para auxiliar em metodologias de investigação em ambiente digital. Utilizou-se também a
metodologia da análise de conteúdo, tendo como base Bardin (1997), Caregnato e Mutti (2016), citado por De Sousa (2015), para descrever e
interpretar as postagens dos candidatos. Para auxiliar nesse trabalho, foi usado também como referencial a pesquisa de Oliveira, Leal e Pereira
(2016), na qual foram criadas as categorias “promoção da imagem”, “agenda”, “promoção do partido”, “apoios”, “pesquisas eleitorais” e “ataques
a adversários” para o estudo das postagens. A categoria “proposta” foi criada para esta pesquisa. Foram consideradas postagens oficiais textos,
imagens, vídeos, links e GIFs. No total, foram analisadas 343 postagens, 154 postagens no primeiro turno e 189 no segundo turno. As análises
feitas neste artigo são advindas de uma investigação maior, que está sendo desenvolvida entre agosto de 2016 e julho de 2017. Como a pesquisa
ainda está em fase de finalização, este resumo traz apenas resultados parciais. Na última semana do primeiro turno das eleições para prefeito de
Fortaleza de 2016, o candidato Roberto Cláudio obteve o seguinte cenário: Promoção da imagem (38); Agenda (26); Propostas (16); Pesquisas (3);
Promoção do partido; ataques aos adversários e apoios não foram identificados. Já Capitão Wagner teve: Promoção da imagem (32); Agenda (20);
Ataques aos adversários (11); Pesquisas (6); Propostas (2). Promoção do partido e apoios não foram encontrados. No segundo turno, Roberto
Cláudio apresentou os resultados: Promoção da imagem (46); Agenda (35); Ataques aos Adversários (11); Apoios (8); Propostas (5); Pesquisas (1). E
Capitão Wagner obteve: Ataques aos Adversários (31); Agenda (20); Promoção da imagem (17); Propostas (13), Pesquisas (2). Ao analisar as
postagens dos candidatos em suas fanpages, percebeu-se que os dois candidatos souberam usar todos os recursos disponíveis pela rede social. No
primeiro turno, o candidato Roberto Cláudio teve como principal estratégia de marketing a valorização a sua atual gestão. Já no segundo turno,
apesar de continuar com a mesma estratégia de valorização do seu mandato e de sua figura como gestor público, Roberto Cláudio também fez uso
da campanha negativa contra seu candidato, com intuito de descredibilizar sua imagem. Já Capitão Wagner optou, no primeiro turno, por
humanizar sua imagem, destacando sua família, suas atribuições e sua carreira política. No segundo turno, Capitão Wagner optou por atacar
diretamente o seu adversário, com o maior número de publicações com esse objetivo. Até agora, ao analisar as postagens dos candidatos,
percebeu-se que os dois souberam usar de uma maneira eficiente o Facebook para atingir seus objetivos e conquistar o eleitor.
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RESUMO
O presente trabalho discute a apuração jornalística nos dois jornais impressos em circulação em Juiz de Fora, cidade do interior de Minas Gerais:
Tribuna de Minas e Diário Regional. O objetivo foi conhecer na prática a rotina de apuração nas redações, da pauta até a divulgação da
informação. É importante salientar que a apuração é a base do jornalismo, sendo um dos primeiros passos para elaboração da notícia. É quando o
jornalista busca fazer o levantamento, a checagem, a análise e a comparação dos fatos antes de sua publicação, estando presente desde a
produção da pauta até a divulgação da informação. Também pode se estender para além de sua publicação como em suítes, reportagens
investigativas e acompanhamento de casos. O repórter, muitas vezes, é a testemunha daquilo que o leitor, ouvinte, telespectador ou internauta,
não pôde ter acesso. Portanto, uma apuração bem executada faz toda a diferença, uma vez que não cabe ao jornalista transferir dúvidas ao
público. Embora possa parecer simples, muitos profissionais têm dificuldades durante o processo de apuração. Não sabem como começar e quais
ferramentas utilizar. Provas disso estão nos erros nas páginas dos jornais e a superficialidade com que muitas notícias são divulgadas. É pertinente
recordar o case clássico do jornalismo brasileiro conhecido como Escola Base quando, em 1994, toda a imprensa noticiou que os proprietários e
dois funcionários de uma escola particular em São Paulo estariam abusando sexualmente de alunos de quatro anos. Algumas capas da época
destacavam: "Kombi era motel na escolinha do sexo", estampou o extinto jornal Notícias Populares. "Perua escolar carregava crianças para a
orgia", destacou a também extinta Folha da Tarde. Os jornalistas à época davam visibilidade às declarações oficiais de um delegado que, mais
tarde, foi afastado do caso. A investigação policial foi encerrada sem a comprovação das denúncias, por falta de provas. Tal case evidencia a
fragilidade do processo de apuração - majoritariamente baseado na fonte oficial, neste exemplo - e as consequências da busca por apenas
"vender" notícias/manchetes. Na atualidade, também é importante considerar como novas tecnologias são incorporadas a esta rotina
imprescindível ao bom jornalismo, que é a apuração. É difícil imaginar um repórter que não utilize a internet durante o trabalho de verificação.
Podemos dizer que a evolução dos recursos tecnológicos que auxiliam no fazer jornalístico trouxe vantagens e desvantagens. Diante deste cenário,
a fim de cumprir o objetivo desta pesquisa, fez-se, além de revisão bibliográfica, uma visita à redação da Tribuna de Minas e à do Diário Regional
para uma observação em campo. Também foram realizadas entrevistas em profundidade com profissionais nos dois veículos. Procedeu-se, ainda,
a uma análise crítica nos dois jornais e pode-se constatar que muitas práticas diferem dos manuais de jornalismo. Em alguns momentos, os dois
veículos ferem a premissa básica do jornalismo de realizar sempre a apuração precisa dos fatos antes de sua publicação. Acabam por reproduzir
informações passadas por fontes oficiais em releases, por exemplo, sem a recomendada checagem. No que diz respeito aos instrumentos de
pesquisa e apuração utilizados nos dois veículos, os mais utilizados são o WhatsApp, Facebook, telefone e e-mail, como afirmam as teorias e como
foi comprovado na prática. Sobre as novas tecnologias que auxiliam o fazer jornalístico, a internet trouxe um imediatismo e uma demanda do
público por informação quase que instantânea. Isso reduziu o tempo de produção e trouxe consequências para a apuração. Por fim, concluímos
que a informação é um bem social, e quem a produz tem responsabilidade social sobre aquilo que divulga, e em alguns casos pode até responder
criminalmente. Pode-se concluir que o que mantém esses veículos é a credibilidade. Basta um erro para manchar a credibilidade do jornal por um
longo tempo.
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RESUMO
O trabalho aborda a utilização do jogo mobile Pokémon Go como estratégia de marketing pelas empresas para engajar e atrair clientes. O jogo
consiste na necessidade de se locomover com o smartphone pela cidade em busca de capturar os “bichinhos” virtuais utilizando a tecnologia de
realidade aumentada. Nessa jornada, os jogadores passam por diversos pontos estratégicos graças ao sistema de geolocalização, no qual o mapa
sinaliza os lugares com maiores aglomerações de Pokémon para serem capturados. Com isso, as marcas são capazes de criar estratégias para atrair
esses jogadores que podem ser possíveis consumidores para sua loja física, criando eventos, utilizando itens e outros recursos que o próprio jogo
oferece que ajudam a atrair Pokémon e aumentar o fluxo de pessoas em um determinado local. O trabalho foi dividido em três etapas: a
apresentação do Pokémon e o fenômeno e popularização desse produto; o jogo mobile Pokémon Go e suas tecnologias; a utilização do jogo pelas
empresas como estratégia de marketing, apresentando alguns estudos de caso de sucesso com esse recurso. Pokémon Go, conseguiu potencializar
e acelerar um processo de inovação tecnológica, de fato é muito mais do que apenas um jogo de celular. É um produto que sobressai apenas a
atividade lúdica e de entretenimento, é uma ferramenta social e mercadológica que as empresas necessitam de olhar de outra maneira. A maneira
que as empresas exploram o Pokémon deve ser observada. É necessário entender a toda a lógica do Pokémon, como funciona a filosofia e a
mecânica do enredo original e utilizar isso ao seu favor, antes mesmo de utilizar o jogo mobile. Após isso, entender e analisar no jogo,
possibilidades exploratórias de atrair jogadores para o estabelecimento, quais itens e recursos do jogo são necessários adquirir para alavancar as
vendas e criar movimento para fidelizar clientes. Pokémon Go foi apenas um exemplo de um jogo de sucesso que sobressai ao universo de
entretenimento. Pode-se afirmar que os jogos são ferramentas atuais para atrair novos consumidores. É um produto com maior poder de
interação social e marketing estratégico que pode-se ver nos dias atuais. É uma lição para outros aplicativos de jogos no futuro.
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RESUMO
A partir das transformações ocorridas no espaço arquitetural, social e urbano do Rio de Janeiro nas últimas décadas do século XIX e início do
século XX, o trabalho analisa o processo de inserção do cinema como objeto de ressignificação da Praça Marechal Floriano, nomeada Cinelândia na
década de 1930. Supondo que este novo sentido associado ao local não está baseado somente na construção ou transformação dos prédios dos
cinemas, mas nas mudanças operadas no meio social, a análise assinala a importância do projeto do empresário espanhol Francisco Serrador
Carbonell, que construiu no local um complexo de cine-teatros que tinha o objetivo de recriar a atmosfera da Broadway de Nova Iorque dos anos
1920. A hipótese é que as reformas urbanísticas empreendidas décadas atrás e que tinham como objetivo inserir a cidade do Rio de Janeiro como
símbolo da modernidade brasileira tenham contribuído para desencadear investimentos como os de Serrador. A cidade ganhou ares cosmopolitas,
atraiu os investidores internacionais e recebeu enorme contingente de imigrantes estabelecendo as bases sociais e mercadológicas para a
recepção do modelo industrial do cinema americano, que Serrador trouxe ao Brasil. O trabalho de pesquisa observou as mudanças de significado
operadas na Praça Floriano a partir da reforma do prefeito Pereira Passos, quando sob a influência da arquitetura e cultura francesas, o local se
tornou o símbolo nacional da esfera pública republicana. Posteriormente após a Primeira Guerra Mundial, tendo se transformado em espaço
popular, as salas de cinema de Serrador proporcionaram uma experiência social e urbana, ancoradas na influência do modelo de vida americano. A
metodologia de pesquisa baseou-se em extensa pesquisa bibliográfica que possibilitou explorar obras sociológicas, antropológicas e políticas que
deram suporte ao referencial teórico, pesquisar reportagens em jornais e revistas ilustradas da época e consultar a biografia do empresário
Francisco Serrador. O objetivo principal do trabalho é analisar o papel do cinema na formação da identidade cosmopolita da Cinelândia em
substituição ao parentesco republicano afrancesado que a elite politica do início do século XX havia concebido para o espaço. A partir dos
resultados da pesquisa foi possível concluir que as relações entre o espaço e o tempo se mostram confusas, híbridas, com os sujeitos inseridos
numa apregoada modernidade fazendo suas correlações, alterando os sentidos e os significados do patrimônio histórico e cultural das cidades em
conteúdos e velocidades surpreendentes. Esta é a preocupação que levantamos com relação à obra de Serrador vivenciada no espaço da Praça
Floriano (Cinelândia). Nele foi construído um significado que ainda podia ser definido no tempo e no espaço, tanto nos imaginários como nas
práticas sociais dos sujeitos da cidade há várias décadas atrás. Em ambientes socialmente construídos os elementos físicos e simbólicos não são
facilmente identificáveis, mas aceita-se igualmente que as construções materiais como prédios, monumentos ou mesmo pontes e estradas
organizam os movimentos humanos e como tal determinam os entrelaçamentos sociais. Uma vez que suas funções tenham cessado, a primeira
impressão que se tem é que essas edificações caminham para um estágio de obsoletismo, prontas para serem novamente ressignificadas ou
criarem um frio depósito de memórias desligado de qualquer contexto significativo para a sociedade.
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RESUMO
O cenário educacional brasileiro é alvo de muitas críticas, análises e reflexões, sendo justo considerar a ocorrência de muitos avanços no processo
educativo e tecnológico como apoio ao ensino aprendizagem, no entanto, muitos pesquisadores ainda consideram esses avanços não efetivos no
que tange a "avaliação do docente” feita pelo discente. Percebemos empiricamente um gap no posicionamento dos docentes e discentes quanto à
questão da avaliação da qualidade do ensino. A avaliação do docente feita pelo aluno (discente) tem por objetivo primário, gerar indícios ou
subsídios para melhorar sistematicamente o ensino e consequentemente a aprendizagem. Entretanto, consideramos que esse tipo de avaliação é
apenas uma variável dentre tantas outras a, considerar na avaliação do desempenho de um professor. Avaliar a qualidade do ensino é uma tarefa
árdua e não trivial para basear-se somente na opinião do discente/aluno. Porém, vale a pena ressaltar que, para a obtenção de uma avaliação
efetiva do ensino é necessário coletar várias informações de diversas fontes, inclusive a opinião dos alunos, pois eles constituem uma parte
importante do processo de ensino. Neste contexto, os Professores vêm assumindo um compromisso de procurar alternativas para a construção de
um ensino dinâmico e inovador. Todavia, o legado da educação "tradicional", mantém-se como um grande desafio no processo de
amadurecimento e evolução do professor que muitas vezes se sente sem autonomia devido a práticas arcaicas praticadas no ambiente
educacional, remetendo a uma época onde o professor era a única fonte de conhecimento para o aluno. Diante dessa realidade, realizamos este
estudo com o objetivo de investigar as concepções de avaliação dos professores pelos alunos. Esse estudo foi conduzido através de uma revisão da
literatura em conjunto com um estudo empírico caracterizado como qualitativo. Para a coleta dos dados foi executado um survey com 35
professores do ensino superior com experiência média de 6 anos. Vale a pena salientar que 77% dos participantes tem titulação de mestre ou
doutor. Antes de disponibilizar o survey, o mesmo foi avaliado por um Pesquisador Doutor Sênior que solicitou alguns ajustes. Após efetuar os
ajustes o survey foi disponibilizado por 15 dias para os respondentes. Os principais resultados que obtivemos com essa pesquisa foi que 85% dos
professores participantes consideram importantes e válidas a avaliação dos discentes para a melhoria contínua do ensino-aprendizagem.
Entretanto, 15% dos participantes acham que o aluno não tem condições de avaliar os professores, pois o mesmo reage por impulsos emocionais
vivenciado na disciplina do professor avaliado. Além disso, dos professores participantes, somente 77% afirmam fazer uma sondagem sobre os
conhecimentos prévio dos alunos referente a disciplina ensinada. O demais fazem participantes afirmaram que fazem a sondagem as vezes, mas
não acha essa prática algo importante. Quando perguntamos aos participantes, quais as maiores dificuldades que o mesmo encontrava em sala de
aula, foi respondido que atualmente o aluno chega na faculdade com um nível de conhecimento baixo, sem costume de leitura, capacidade de
analise crítica superficial, desinteresse dos alunos em querer aprender e por fim o impacto cultural da forma de avaliação do ensino superior
executado pelos professores. Por conseguinte, esta pesquisa evidenciou que avaliar e ser avaliado são sempre atividades complexas. Entretanto, é
visível que alguns professores ainda não suportam ser criticados, mesmo que a critica seja feita de forma construtiva. Por outro lado, de fato os
alunos também se sentem no poder no momento em que podem avaliar o professor. Acreditamos que os instrumentos de avaliação devem ter
uma ponderação para analisar a veracidade do fenômeno a ser avaliado. Todavia, ficou evidente que na visão geral dos participantes as avaliações
devem continuar, pois agregam mais pontos positivos do que negativos.
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RESUMO
O bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, é importante para a história e para a compreensão sobre o desenvolvimento urbanístico da cidade.
Assim, por ter sido residência da família Real Portuguesa no século XIX, o governo imperial fez melhorias urbanas e sanitaristas que confere à
região de São Cristóvão, um potencial histórico, cultural e patrimonial para a cidade do Rio de Janeiro, e até mesmo para o Brasil. O declínio que o
bairro de São Cristóvão vivenciou após sua alteração de uso do solo como área residencial para área industrial e comercial, no início do século XX,
ocasionou a sua deterioração espacial. A presença da cultura nordestina é muito relevante, pois agrega mais valor à história, à memória e à cultura
da metrópole e dos moradores da região. A partir disso, produziu-se neste espaço vivido sua paisagem urbana e criou um lugar com memória e
história. A partir desta narrativa, analisamos que a região de São Cristóvão possui uma configuração territorial diversa, com histórias, memórias,
culturas e paisagens que resistem ao tempo e persistem na memória e vivências dos habitantes do bairro e sua região. A cidade do Rio de Janeiro
como tentativa de salvaguardar a memória urbana dos bairros, implantou a partir da década de 1980, um instrumento de gestão política que
conjugava preservação do patrimônio cultural e o desenvolvimento urbano, assim intitulado como Área de Proteção do Ambiente Cultural. O
presente estudo apresenta como tema central o estudo sobre a conservação da memória urbana da região de São Cristóvão. Diante da
contemporaneidade e principalmente da dinâmica territorial que todo fragmento da cidade vivencia, para esta pesquisa cabe problematizar sobre
como conservar a memória urbana da região de São Cristóvão diante da dinâmica territorial desta atualidade. Nesse sentido, a pesquisa propõe
contribuir com estudos sobre a memória urbana da região de São Cristóvão, com a proposta de diretrizes que promovam a conservação desta
memória para o aprimoramento do instrumento da Área de Proteção do Ambiente Cultural São Cristóvão. Da mesma forma também investigar
como a construção da memória se relaciona com o patrimônio e o lugar; e identificar as memórias urbanas da região de São Cristóvão nesta
contemporaneidade, no contexto da valoração da Área de Proteção do Ambiente Cultural São Cristóvão atribuindo as suas potencialidades e
vulnerabilidades; e por fim evidenciar a importância da conservação da memória urbana para a construção de diretrizes que aprimorem o
instrumento de preservação do patrimônio cultural. Nesse contexto, a hipótese que configura esta pesquisa abarca na questão que diretrizes
urbanísticas podem ser adotadas para perpetuar a memória urbana de territórios, que estão em constante dinâmica, de interesse cultural. A
abordagem metodológica adotada faz uso do levantamento bibliográfico, seja temático e teórico; coleta de dados através da pesquisa de história
oral para identificar as memórias e identidades detectadas e apropriadas pela população local; análise destes dados para a obtenção de uma
realidade explícita sobre como se configura as memórias e identidades deste espaço urbano, especificamente, a Área de Proteção do Ambiente
Cultural São Cristóvão nesta contemporaneidade. Os dados analisados parcialmente demonstram que a região de São Cristóvão possui espaços
territoriais com memórias e identidades diversos que não foram incorporados na implantação da sua Área de Proteção do Ambiente Cultural, em
1983, a qual foi intitulada como Imperial, somente enfatizando o referido período que configurou em uma das fases de ocupações territoriais da
região. O resultado final desta pesquisa abarca em contribuir para o aperfeiçoamento dos estudos sobre a memória urbana da Área de Proteção
do Ambiente Cultural São Cristóvão, o qual é um instrumento de política urbana que almeja a proteção da memória urbana através da
manutenção de grupos de edificações por seu valor de conjunto.
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RESUMO
Nos últimos anos a cidade do Rio de Janeiro sofreu inúmeras transformações urbanas para a realização de mega-eventos, porém outras áreas
também são objetos de políticas públicas de "revitalização urbana", como as áreas ao longo da Avenida Brasil. Na faixa industrial da referida
avenida, no trecho de Bangu, se estabeleceram ao longo da última década usos territoriais não industriais. Um importante fator que contribui para
consolidar esse processo de mudanças ao longo da zona marginal Avenida Brasil é a Lei Complementar nº 116 de 25 de abril de 2012. Esta lei
alterou parâmetros urbanísticos dos terrenos do entorno de toda a via em uma zona de 300m para cada lado, intitulada Área de Especial Interesse
Urbanístico da Avenida Brasil (AEIU), definindo normas de incremento da atividade econômica e o reaproveitamento de imóveis nas zonas através
do uso misto (residencial, comercial, industrial). Dentro desse contexto, as zonas adjacentes à Avenida Brasil, mais especificamente sua AEIU, vêm
passando por um processo de refuncionalização em que os desdobramentos e seus impactos estão associados à um processo ainda mais amplo de
mudanças em curso na cidade e que traz consigo uma variedade de problemas. A pesquisa tem como objeto a refuncionalização da AEIU da
Avenida Brasil no trecho de Bangu, Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, entre os anos 2010 e 2016, período onde é possível observar
características do local antes e depois da implementação da referida lei complementar. A presente investigação tem como objetivo geral analisar
os aspectos urbanos e ambientais do processo refuncionalização da AEIU da Avenida Brasil no trecho de Bangu. Como objetivos específicos, buscase: organizar um quadro teórico para compreender o fenômeno de refuncionalização em curso; indicar o contexto em que se inserem as zonas
adjacentes à Avenida Brasil diante da cidade carioca; traçar uma relação entre as legislações e regras vigentes na organização do espaço; e apontar
as relações existentes entre agentes presentes na organização do espaço e legislações vigentes. O bairro de Bangu, assim como toda a Zona Oeste
recebeu investimentos que têm proporcionado significativo crescimento urbano. O rio Sarapuí, um dos mais importantes rios da localidade e que
deságua na Baía de Guanabara, sofre com impactos adversos desde o século XIX, quando já recebia despejos industriais. O trabalho se
desenvolveu basicamente em quatro etapas. Inicialmente, foi realizada uma vasta revisão bibliográfica e a interpretação da Lei Complementar nº
116/2012, que delimita a localidade estudada através da implementação da AEIU da Avenida Brasil, no sentido de analisar o processo de
requalificação proposto. Em segunda etapa, foi iluminada digitalmente a AEIU da Avenida Brasil e análise desta especificamente na área inserida
no bairro de Bangu, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Neste momento também foi iluminada a faixa marginal do rio Sarapuí prevista no
código floresta, para identificação de possíveis conflitos entre ocupação e legislação ambiental. Com a utilização de imagens de satélite da Digital
Globe (Google Earth) e software ArcGIS 9.3, foi possível analisar momentos distintos no bairro (anos de 2010 e 2016). Posteriormente, em última
etapa, as visitas técnicas serviram atualizar o uso e ocupação do solo que foi observado através dos mapas digitais. Observou-se situações
problemáticas nas relações sócio-espaciais que afetam as mais variadas esferas, como cultura, lazer, meio ambiente, trabalho, transportes,
habitação, etc. O setor imobiliário tem se consolidado como a alternativa primária para solucionar a crise na via expressa carioca através da
implantação do uso misto, ou seja, lotes e/ou prédios conciliando residências e atividades comerciais que nem sempre respeitam integralmente
zoneamentos e áreas de proteção.
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RESUMO
A indústria salineira instalada na Região dos Lagos desde o século XIX encontra-se em um processo de decadência, iniciado em meados da década
de 1970. Desde então, áreas ocupadas por salinas desativadas foram vendidas e serviram como base para a expansão e a especulação imobiliária,
presente até os dias atuais na região. Atualmente mais de 90% do território salineiro está localizado na restinga de Massambaba, um ambiente
natural que possui áreas de preservação permanente, áreas de proteção ambiental, reservas ecológicas, diversos ecossistemas que abrigam
inúmeras espécies endêmicas, sendo propícia para a expansão da especulação imobiliária recente. O poder público só criou instrumentos para
regulação do uso e ocupação do solo desse ambiente na década de 2000, porém sem definir com precisão a situação fundiária das salinas,
deixando a cargo da legislação municipal o destino dos terrenos oriundos das salinas desativadas. Por falta de controle e fiscalização da atividade
salineira e dos órgãos ambientais não há atualmente uma estimativa destas áreas de salinas ativas e desativadas na restinga. Objetiva-se, com este
projeto, mapear todo o território salineiro e apontar em tamanho, percentual e localização as áreas atualmente em desuso. Os dados gerados na
análise desse mapeamento possibilitarão criar uma proposta de ajuste na gestão desse espaço, que vise à padronização da legislação que regula o
uso dos territórios oriundos das salinas desativadas, que sobreponha à legislação municipal, visto que estão dentro de uma APA estadual e
inseridas em um mesmo ecossistema natural e que possibilite apresentar uma proposta de reuso adequado para este território. Desta forma,
pode-se contribuir com construção do plano diretor do Parque Estadual Costa do Sol, que vem sendo elaborado nos últimos anos, que tem como
finalidade o planejamento e a gestão das unidades ambientais de toda zona costeira da baixada litorânea fluminense. Para operacionalizar o
trabalho, optou-se por classificar a área do território salineiro utilizando o seguinte critério: 1) Áreas de salinas permanentemente desativadas: não
apresentam nenhum indício de atividade industrial, onde podem ser observado os tanques de decantação e armazenamento em estado de
assoreamento avançado, sendo identificado presença de solo recente superficial, associado à presença de vegetação rasteira, gramíneas ou
arbustiva em estado de resiliência natural; 2) Áreas de salinas temporariamente desativadas: apresentam indício de atividade industrial antiga, mas
que possua elementos da estrutura produtiva em estado que permitam a reativação da atividade industrial, tais como tanques desassoreados, sem
presença de vegetação, estações de armazenamento do sal e moinhos; 3)Áreas de salinas ativas: apresentam indício de atividade industrial
recente, como tanques inundados, decantação de sal, áreas de armazenamento conservadas, sistema indutor de água atuante, movimentação de
trabalhadores. Como base para esta metodologia foi utilizados as informações geradas nos trabalhos de campo e nas operações de
Geoprocessamento, que utilizaram como base as cartas topográficas, ortofotos e imagens de satélites da região, sendo processadas no software
Arc GIS 10.5. O resultado final da classificação está sendo concluído em forma de mapeamento. Estando este projeto em andamento em um
Programa de Iniciação Científica, é possível apontar como resultados preliminares que na área de estudo está presente um quantitativo territorial
de 2466,98 hectares atualmente ocupados pela indústria salineira, onde 846,39 hectares estão localizados em Praia Seca, distrito de Araruama e
1620,59 hectares presentes nas localidades pertencentes ao município de Arraial do Cabo, espacializados na restinga. Porém, em Arraial do Cabo
foi possível identificar que somente 14,92 hectares desse quantitativo total estão atualmente em funcionamento. Após análise dos dados,
pretende-se iniciar a construção da proposta de utilização da áreas em desuso.
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RESUMO
O final da Primeiro República foi um período conturbado em que a elite tentava, de todas as maneiras, se manter no poder, enfrentando
opositores com grande peso político em pleno Estado de Sítio. Entre as armas para defender ou atacar a República estavam os jornais. Por isso, a
preocupação com a formação da opinião pública começa a tomar a atenção dos donos do poder. Para deter a força das publicações, foi aprovado
o Decreto 4743, de 31 de outubro de 1923. Por meio da chamada "lei infame", do Senador Adolpho Gordo, os editores dos jornais passaram a ser
responsáveis pelo conteúdo publicado. Para se defenderem dos processos de calúnia, injúria ou difamação, valiam até medidas que poderiam se
antecipar uma ação do Estado, como interditos proibitórios. Os processos que se encontram neste trabalho foram encontrados em uma pesquisa
no arquivo histórico do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Foram encontrados quatro processos representativos dos resultados da lei
Adolpho Gordo. Um deles teve como réus Mário Rodrigues, diretor do jornal "A Manhã". Antes de ser processado, o repórter fez uma reportagem
investigativa sobre o toucinho estragado vendido no Cais do Porto pelos "envenenadores do povo". A reportagem chamou a atenção de
moradores da cidade de Mendes (RJ), em 1926, que escreveram ao jornal denunciando as péssimas condições de higiene nos galpões da cidade.
Na reportagem "Os envenenadores do povo", o repórter apura a informação e e se depara com um caso de banha deteriorada em um Frigorífico
em Mendes (RJ). A longa querela ocupa a Justiça e as páginas do jornal. O jornal "A Manhã" continuou denunciando a falta de higiene dos
"envenenadores do povo" em restaurantes, depósitos, cortiços e onde mais tivesse o problema. Em outro caso, Eurycles de Mattos, diretor de "O
Globo", responde a outro processo por divulgar um memorial denunciando a qualidade da manteiga dos produtores de Minas Gerais e vendo um
certo favorecimento. A denúncia afetava o presidente Arthur Bernardes, ex-governador de Minas Gerais na Política do Café com Leite. O jornal "O
Globo" defendia abertamente o movimento tenentista e, em 1924, eclodiu a Revolta Paulista. Um dos mais importantes envolve o presidente
Epitácio Pessoa e Edmundo Bittencourt, diretor do "Correio da Manhã". Como o decreto proibia o anonimato e pseudônimos, o ex-presidente
processou o editor por inúmeras denúncias. Cabe lembrar que o mesmo jornal foi o responsável pela publicação das "cartas falsas", no governo
Arthur Bernardes. Os clubes e associações de jornalistas também se defendiam nesta época na justiça. Um interdito proibitório do Club de
Imprensa solicitando um mandato proibitório, para evitar uma nova invasão da sua sede pela polícia, que acusava os membros de serem
anarquistas. Assim, o Club de Imprensa pediu a proteção de posse na justiça contra a ação da União. O desenrolar da querela do jornal "A Manhã"
também pode ser acompanhado no periódico, disponível no site da Biblioteca Nacional. O resultado da pesquisa mostrou que a Justiça se mostrou
um refúgio para os que queriam se defender, mas também um instrumento de censura prévia dos jornalistas. Ao contrário do século XIX, o início
do século XX mostrou o poder da imprensa como representantes dos anseios da população. A metodologia utilizada foi o estudo dos processos,
dos jornais e das reportagens da época, além da bibliografia de História Contemporânea.
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RESUMO
O tema geral e o problema de pesquisa desta produção textual é compreender como era realizada a distribuição de títulos de nobreza durante o
primeiro ano do Período Joanino, portanto no ano de 1808, e em quais situações ocorreram essas concessões por parte do Príncipe Regente.
Como objetivos , o projeto pretende analisar os agraciados pelos títulos de nobreza, no que se refere à nacionalidade de quem os recebe e qual a
posição que este ocupava na corte, e avaliar se houve ou não benefícios além dos da distinção honorifica e em quais situações ocorreram as
nobilitações. Como obras de referência sobre o tema de pesquisa - a vida na corte e o trato dos reis com seus súditos e suas ferramentas de
poder de coesão e coerção - citamos "A Corte no Exílio" de Jurandir Malerba, que trata do Período Joanino em um visão da História Social e "A
sociedade da Corte" de Norbert Elias . Como metodologia utilizou-se a análise de arquivos (fontes primárias) existentes na Biblioteca Nacional (RJ)
e no Arquivo Nacional (RJ) além de livros, periódicos e artigos concebidos tanto no século XIX quanto nos séculos XX e XXI, para classificar quem
foram os agraciados e quais os benefícios estes receberam. Baseado na pesquisa realizada, chegamos ao resultado de que foram distribuídos oito
títulos durante o primeiro ano do Período Joanino em três datas distintas no fim do ano de 1808, sendo 3 que não eram até então nobres
nomeados condes , 1 título que alterava a distinção de Visconde para Conde , 2 renovações de títulos de condes que foram confirmados por
herança , 1 título alterando a distinção de Conde para Marquês e por fim 1 título de Duque também por herança , tais títulos foram distribuídos no
mês de Dezembro de 1808 em razão dos desdobramentos da comemoração do aniversário de D. Maria I e das comemorações da restauração do
Reino de Portugal com a expulsão dos Franceses . Dado o exposto conclui-se que todos os oito títulos de nobreza distribuídos durante o primeiro
ano do Período Joanino foram distribuídos para portugueses, tanto os que viviam no Brasil (alguns vieram junto com a família real em 1807)
quanto os que viviam em Portugal, não necessariamente estes títulos vinham acompanhado de alguma mercê ou cargo, sendo apenas uma
distinção honorifica o que alterava a forma com que os títulos eram distribuídos quando da sede da coroa em Portugal e refletia a fragilidade
econômica da Coroa Portuguesa com a vinda da Família Real para o Brasil na fuga contra o exercito napoleônico.
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RESUMO
As pesquisas sobre as colaborações de Gustavo Barroso para a revista "O Cruzeiro", entre 1948 e 1960, com a seção “Segredos e Revelações da
História do Brasil”, desdobraram-se em uma série de questionamentos sobre a produção do intelectual para a imprensa sobre fatos da História do
Brasil, valendo-se não apenas do vastíssimo acervo do Museu Histórico Nacional que dirigia desde a sua fundação, em 1922, mas também objetos
de outros museus. O objetivo da pesquisa foi analisar a produção de Barroso voltada para o público amplo, caracterizando sua narrativa, suas
estratégias para atingir o público e o modo como a cultura material é utilizada em seus escritos. A proposta foi refletir sobre essa experiência não
convencional de escrita da história voltada para o grande público e veiculada na grande imprensa sob a perspectiva da História Pública, aqui
compreendida como Campo que procura dar conta da difusão da história em amplas dimensões, dialogando entre a produção acadêmica e não
acadêmica, refletindo sobre diversos modos de fazer história, tendo em vista a multiplicação dos lugares de produção histórica, e suas diversas
formas de disseminá-la (Almeida e Roval, 2011). Atualmente, existem documentários e programas de TV destinados a contar a história para o
grande público como "Detetives da História" e "Enigmas revelados", em canais como History Channel e National Geografic, que produzem
trabalhos bem recebidos pelo público, sobre variados temas. Nestas produções, é identificada a utilização de fontes materiais, seja para contar
uma história, para reafirmar ou validar determinado argumento, e até mesmo recriar a história a partir de um artefato, características
predominantes nas edições da seção “Segredos e Revelações da História do Brasil”, assinadas por Barroso. A metodologia de pesquisa utilizada foi
a análise destas edições, se valendo da leitura do material, catalogação dos artefatos utilizados e a contextualização dos objetos na narrativa
textual, levando em consideração sua relevância para escrita da história barroseana. Foi concluído que a cultura material preservada em museus
tem grande espaço nos escritos de Barroso para a revista "O Cruzeiro", onde o autor se utiliza de artefatos para contar fatos pouco conhecidos e
versões diferenciadas da história do Brasil convencionalmente divulgada em livros, compêndios didáticos e nos bancos escolares. Barroso
respaldou suas teses com base na análise de objetos históricos, num modo de produzir história, onde a cultura material é capaz de substanciar o
passado, o tornando visível e palpável, se tornando mais acessível para um público em geral, que deveria se interessar pelo passado ao ler os
artigos “reveladores”. O artefato, neste caso, é mobilizado no sentido de mostrar solidez ao leitor, tornando mais próximo esse passado distante e
desconhecido.
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RESUMO
O tema geral deste trabalho é a doutrina política americana , Monroe , que é “inagurada" no século XIX através do discurso do então presidente
americano James Monroe em 1823 que em suma fazia a promessa de não interferência dos Estados Unidos na Europa e da mesma forma a Europa
não se intrometeria nos assuntos da América , colocando então os Estados Unidos como protetores do continente contra qualquer tentativa de
recolonização, criando então o conceito de América para os americanos que seguida por todos presidentes durante o período acima citado e
demonstrar sua importância na consolidação do Estado Americano durante o século XIX , explicitando a influencia desta junto aos demais países
da América Central e do Sul , além da região caribenha . Tendo como objetivo explicitar como a doutrina Monroe decretou a hegemonia
americana sob os demais países da América Central e do Sul , além do Caribe e como esta foi seguida pelos governantes americanos durante
grande parte do século XIX . Demonstrar como o papel da Doutrina Monroe na relação com a Europa e seus interesses políticos , econômicos e
militares no continente americano . Seguindo o referencial teórico e utilizando de autores como Leandro Karnal que em seu livro "História dos
Estados Unidos" demonstra como tal doutrina foi de vital importância para a hegemonia e a consolidação da nação estadunidense no campo
político , diplomático , econômico e militar . Tem-se como outro referencial artigo de Gustavo Poggio Teixeira : “ Uma política para o continente,
reinterpretando a Doutrina Monroe” que resignifica a Doutrina Monroe tendo um enfoque na ação norte-americana na América Central e no
Caribe . A metodologia de tal artigo foi baseada em revisão bibliográfica das principais correntes historiográficas que tratam dessa doutrina política
americana , interpretando e trazendo elementos que dialogam e divergem entre si para evidenciar como essa doutrina foi relevante para instalar o
imperialismo como forma de dominação política . Tendo como resultados que são baseados nas pesquisas e nas leituras realizadas das fontes que
foram utilizadas nesta produção textual, podemos dizer que a Doutrina Monroe foi decisória para a expansão americana no século XIX , tanto
territorial quanto política resultando no aumento da influencia americana principalmente na América Central e na região do Caribe. Dado o
exposto conclui-se então após o término da pesquisa que a Doutrina Monroe fez aumentar a dependência dos países , principalmente, da América
Central e do Caribe durante o século XIX, tal dependência foi de abrangência cultural, econômica, militar e política onde surgiram vários países
onde a influencia da política externa americana é de vital importância para o controle da sociedade.
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RESUMO
Ditadura nas favelas: uma análise sobre a política de remoção nas favelas do Rio de Janeiro (1968-1974). O objetivo da presente pesquisa é
compreender como o imaginário acerca do favelado foi apropriado pelos governos militares brasileiros para promover a política de remoção nas
favelas do Rio de Janeiro e as consequências advindas dessa relação para os moradores das favelas, para a cidade e para o governo federal. A
apropriação do estigma de favelado pela ditadura militar esteve relacionada aos interesses conservadores e neoliberais de grupos da sociedade
brasileira, fruto de aspectos relacionados à conjuntura política interna e externa. Interna por conta do regime político militar instaurado em 1964,
e seu desenvolvimento a partir do Ato Institucional 5, atingindo de forma social e política a sociedade brasileira e, nesse sentido, também as
favelas. Externa por conta da ordem mundial vigente, ou seja, a bipolaridade em capitalismo e socialismo, representados respectivamente por
Estados Unidos e União Soviética. Nesse cenário, as reformas sociais eram encaradas como aproximação às ideias comunistas e o favelado era
encarado como um potencial subversivo. O estigma dos moradores de favelas e das próprias favelas foi apresentado pelas autoridades para
legitimar a intervenção nesses locais, no sentido em que atribuía ao favelado o conceito de ignorante, marginal, alienado, desprovido de
articulação política, entre outras definições. O objetivo era desarticular político e social as favelas, para incentivar as remoções da população
desses moradores para espaços distantes, a fim de não incomodar os interesses econômicos das classes dominantes. A metodologia utilizada
baseou-se na abordagem qualitativa das fontes, buscando analisar elementos relevantes relacionados ao tema. A seleção de fontes que pudessem
conter características da “Nova História Cultural”, mais precisamente com o conceito de “representações”; e da “Nova História Política”,
destacando o conceito de “intervenção do Estado”. A partir dessa premissa, os textos utilizados foram artigos acadêmicos e artigos jornalísticos. A
visão das favelas pelos setores conservadores da sociedade brasileira sempre esteve relacionada ao preconceito e rotulagem, principalmente a
classe média urbana. Para os políticos assumiam posturas diferentes, entre o paternalismo, a segregação e populismo, como forma de conseguir
vantagens políticas. Para a imprensa, a favela era vista como um sinal de problema e que necessitava da ação do poder público, cobrando uma
atitude. A remoção adotada na maioria das favelas é resultado de interesses econômicos e sociais, pois entre os objetivos das remoções estava à
erradicação das favelas da Zona Sul para que pudessem ser construídos nesses espaços condomínios de luxo. O mercado imobiliário se beneficiaria
com tal política. É importante refletir também que os empreendimentos construídos seriam vendidos para aquelas pessoas com considerável
poder aquisitivo e padrão de vida, e que a erradicação das favelas era interessante, pois evitava a convivência com essas pessoas. A própria
imagem que as autoridades ilustravam acerca do favelado motivava aversão à favela e seus moradores. Além da Zona Sul, o Centro da Cidade
também foi alvo das remoções e, nesse sentido o aspecto econômico mais uma vez estava presente. A remoção nessa área tinha por objetivo
entregá-las à indústria, que assumiria os espaços ocupados pelas favelas. Nesse sentido, a CHISAM (Companhia de Habitação de Interesse Social da
Área Metropolitana do Grande Rio de Janeiro) foi o órgão de maior destaque em relação à política remocionista. No entanto, a política de
remoção mostrou-se um fracasso, pois além de não erradicar todas as favelas, criou condições de expansão destas. Entre os motivos para a
extinção do programa, está a dificuldade de adaptação dos moradores nos conjunto habitacionais por conta da distância em relação ao local de
trabalho e a ausência de infraestrutura.
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RESUMO
Nesta pesquisa trazemos uma reflexão sobre o projeto de modernização conservadora do Brasil que entrepassou pelo Império e a Primeira
República (1850-1930). Presenciamos transformações na ordem social, cultural, política e econômica que foram sentidas no desenho urbano das
cidades brasileiras que adensaram-se rapidamente, tornando-se cada vez mais complexas. Nossa analise está centrada na Cidade do Rio de Janeiro
que foi o paradigma estético, urbanístico e arquitetônico das demais cidades brasileiras por razões que remetem à própria história da formação e
transformação desta Cidade capital (1763-1960). A Companhia Progresso Industrial do Brasil (CPIB), mais conhecida como Fábrica Bangu e sua Vila
Operária são exemplos deste projeto de modernização conservadora encampado, inicialmente, pelo Império e na sequência pela República.
Altera-se o regime, contudo, os atores sociais são hegemonicamente mantidos na seara do poder, assim como a forma de organização da
sociedade, profundamente hierarquizada e seccionada. A partir das fontes bibliográficas, imagens, artigos de revistas, jornais de época e
entrevistas com antigos moradores da Vila Operária e ou trabalhadores da Fábrica, podemos apontar para algumas questões essenciais que
justificam a nossa pesquisa sobre o ponto de vista da afirmação de certa centralidade da Fábrica Bangu neste contexto de modernização
conservadora operada na Cidade Rio. Como afirmou Gracilda Silva, em dissertação de Mestrado, a Fábrica Bangu foi um lócus de transformação
tanto do ponto de vista do processo fabril, das técnicas de produção quanto das inovações sociais com adoção de políticas de bem estar para os
trabalhadores. Promovendo um conforto e tranquilidade para os habitantes desta Vila Operária. Podemos destacar, a utilização de diversos
aparelhos culturais, esportivos e sociais que foram construídos pela CPIB e utilizados de maneira intensa pelos operários como o Estádio Moça
Bonita, o Cassino Bangu, a Igreja Matriz, a Praça Guilherme da Silveira, a piscina semiolímpica, o Centro Cívico, o hospital e a creche. Em diversos
depoimentos que colhemos encontramos um tom nostálgico ao referenciar Bangu como um lugar idílico no período aqui analisado. Segundo
Marcio Oliveira, em sua disseração de Mestrado, a CPIB possuía características que a diferenciaram das demais experiências fabris neste contexto.
Com uma área de 3.6 hectares de terra a CPIB pode desenvolver unidades de produção agrícola própria ou através de meeiros. Segundo Oliveira,
tentou-se produzir algodão para abastecer a fábrica, o mesmo não foi suficiente dado o volume de consumo diário desta matéria prima. Contudo,
pequenas unidades agrícolas desenvolveram-se ao produzir alimentos que eram negociados em uma feira que funcionava as portas da CPIB, para
atender a demanda dos habitantes da Vila, pois esta região era muito afastada da área urbana da Cidade Rio, justificando a idéia de Fábrica
Fazenda. Àgua limpa e tratada, esgotamento sanitário e luz, eram serviços fornecidos pela fábrica as casas da Vila, que possuia arruamento
retilíneo e quadras retangulares que revelam uma preocupação com a ordem e a racionalidade do bairro. As casas eram bem construídas com pé
direito alto, comodos espaçosos e planejados de acordo com o tamanho das famílias, os projetos eram elaborados e executados por engenheiros
contratados pela CPIB. Podemos concluir que criou-se assim, um modo de vida diferente do restante da cidade, fato que justifica nossa
problematização inicial da pesquisa que é analisar esta Vila Operária como um bairro privado, controlado e ordenado para facilitar a vida dos
trabalhadores e sua permanência na fábrica a partir de um ideal de cidade fabril/capitalista. Assim sendo, topos da modernização conservadora
que estava em curso na Cidade Rio. Os ideiais de cidade jardim, urbanização racional, higienismo entre outros estão presentes na organização
deste bairro em formação.
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UM ESTUDO DA HISTÓRIA DAS GUERRAS (OU DA ESTRATÉGIA, OU DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS) ATRAVÉS DE
JOGOS DE SIMULAÇÃO EM TABULEIROS HISTÓRICOS & GEOGRÁFICOS
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RESUMO
A guerra é um fato social mundial. O Brasil não enfrenta uma guerra contra um invasor externo há século e meio. Talvez porque ainda não tenha
sido um alvo compensador para a cobiça de alguma política imperialista. Ou talvez porque ainda não tenha contrariado interesses alheios por
novos mercados. Militar de um país sem guerras externas, sempre tem a preocupação de estudar e aprender com a história dos outros. Como
tema geral a História é uma excelente fonte de conhecimento para quem se interessa pelo estudo das guerras. Toda guerra, campanha (fases de
guerras) ou batalha costuma ter um vencedor e um vencido. Algumas poucas terminam em um impasse. Das páginas da história surgem os erros
de perspectiva política, os preconceitos estratégicos, as falhas operacionais ou logísticas, os choques e recuos nos campos de batalha. E o preço
cobrado, nem sempre mais custoso para o lado vencido, é a perda de vidas humanas. Disto ressaltam os seguintes problemas para pesquisa, como
o vencedor pode aproveitar os ensinamentos colhidos de maneira que num próximo confronto suas perdas sejam menores; e como o perdedor
pode aprender com a derrota e corrigir os rumos para uma próxima necessidade. Uma dificuldade inerente a este campo de estudo é que as
hipóteses são formuladas cientificamente, mas, por mais que sejam testadas através de simulações também científicas, permanecem no campo
teórico, aguardando para qualquer teste definitivo numa guerra futura. Ainda assim é muito válido este estudo, pois pelo menos diminui algumas
das incertezas de uma guerra como as geografias prováveis, as organizações militares e as doutrinas de emprego de possíveis oponentes. Em um
país como o Brasil, por enquanto sem inimigos definidos ou declarados, o melhor a trabalhar é com objetivos bem amplos, que preparem e
trabalhem com hipóteses diversas quanto ao espaço (geográfico – terra, mar ou ar) e ao tempo (passado, presente ou futuro). Assim a proposta
desta pesquisa abrange toda a história mundial das guerras (terrestres, navais ou aéreas): dos primeiros impérios (Egípcio, Assírio e Persa) pesquisa concluída; na Grécia Clássica (Peloponeso e Macedônia) – pesquisa concluída; Romanas (e Cartaginesas) - pesquisa concluída; na Era
Medieval – pesquisa em andamento; na Renascença (ou no início do emprego da pólvora); no Antigo Regime (ou das monarquias absolutistas);
Napoleônicas; no início da Era Moderna (ou na Revolução Industrial); da 1a Guerra Mundial - pesquisa concluída; da 2a Guerra Mundial; da Guerra
Fria; e futuristas (quem sabe na defesa do planeta Terra). A metodologia consiste primeiro conhecer o fato histórico, suas causas e suas
consequências relatadas através de livros, documentários e visitas a campos de batalha ou museus. Segundo, uma análise completa de todos os
acertos e/ou erros, considerando que nos estudos das guerras os escopos serão mais políticos e estratégicos; no estudo das campanhas os escopos
serão mais operacionais e táticos; e no estudo das batalhas os escopos serão mais táticos e técnicos. E, por último e talvez mais importante, o
preparo (científico) dos cenários em que serão simuladas as hipóteses de como o perdedor poderia ter vencido ou como o vencedor poderia ter
tido menos perdas. Os resultados e conclusões serão obtidos através de jogos de guerra sobre tabuleiros (mapas sobre cartolinas duras) históricos
e geográficos que recriam, em detalhes, o espaço e o tempo das guerras, campanhas e batalhas a serem estudadas. Uma série de tabelas são
utilizadas procurando imitar as condições morais, operacionais, logísticas e aleatórias. Para tornar mais verossímil a existência de uma vontade
livre do outro lado (o oponente), um jogo idêntico, mas eletrônico (em computador), é desenvolvido paralelamente, jogando as ações daquele.
Nestas simulações se completam todas as possibilidades do propósito do estudo, quando o passado da história é analisado com base na teoria do
presente e projetado no futuro ou revivido como caso esquemático “e se…”.
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo geral analisar a ludicidade como ferramenta de ensino e aprendizagem da língua portuguesa. E, assim,
possuindo os seguintes objetivos específicos: verificar a importância da ludicidade para o processo de aprendizagem da língua portuguesa; analisar
as sequencia didáticas desenvolvidas por estudantes na área de ensino-aprendizagem na língua portuguesa a partir do método lúdico; verificar o
que pode mudar na cognição do estudante que tem a ludicidade como base de seus ensinamentos científicos; analisar como criar, recriar e ter
originalidade na busca de estratégias para possibilitar aos estudantes a construção de conhecimento com autonomia. A metodologia de pesquisa
utilizada é qualitativa, através de estudo bibliográfico, sendo estes estudos dados por livros, artigos científicos e websites que abordam sobre a
temática com o intuito de adquirir informações e conhecimento sobre a temática. Conclui-se que o lúdico faz parte da natureza humana, portanto,
sempre esteve presente nos processos cognitivos humanos. Então usá-lo no sentido do prazer, do novo, ativo, pensante, questionador e reflexivo
no processo de aprendizagem, é uma técnica de grande valia para potencializar a memorização dos estudantes. Desta forma, o lúdico pode
fomentar a qualidade do ensino e auxiliar a sociedade com a preocupação com a necessidade de se formar cidadãos conscientes. Enfatizando a
importância do que o uso de jogos e brincadeiras na escola, com o intuito de aumentar o conhecimento dos estudantes acerca de sua língua-mãe e
do entendimento de seus papéis no seio da sociedade em que vivem. Ressalta-se que a escolha dos jogos pelo professor deve estar subsidiado por
profissionais interdisciplinares. Pois, essa escolha deve ter como objetivo principal o de estimular os alunos a serem pensadores, questionadores, e
não repetidores de informação. Também, nessa tarefa é fundamental ao professor que ele conheça seu público, idade, número de participantes,
classe social,assim como compreender a etapa do desenvolvimento psicológico.
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A SEMÂNTICA EM TEXTOS BÍBLICOS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA
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RESUMO
A Bíblia é um dos livros mais vendidos e lidos no mundo todo. Por isso, ao logo dos séculos, seus textos, que foram escritos originalmente em
Hebraico, Aramaico e Grego, sofreram diversas interpretações, também chamadas de versões, para que pudessem abranger distintas culturas e
povos, pois muitos grupos sociais se utilizam das palavras contidas nela como regra de vida. Assim, como também, muitas religiões a usam como
fundamento para suas doutrinas. Dessa forma, torna-se de grande importância um estudo semântico dos textos bíblicos. A pesquisa deu início a
partir do questionamento: Quais entendimentos são possíveis para um leitor da bíblia, caso a leia em diferentes versões um mesmo texto? Diante
disso, o trabalho teve como objetivo analisar a semântica de textos bíblicos das versões "Revista e Corrigida" e "Nova Versão Internacional", a
partir de uma comparação, para identificar as divergências de sentido. Para isso, realiza uma ampla pesquisa bibliográfica, expõe o objeto de
estudo da semântica e algumas de suas propriedades relevantes ao realizar a tradução de um texto. Aborda a composição e como foram
elaboradas as versões bíblicas em estudo e finaliza com a análise semântica comparativa de textos selecionados ao apresentarem problemas
semânticos. A pesquisa resulta em o quanto um mesmo texto pode sofrer alteração semântica, de acordo com a versão bíblica que é utilizada, o
que causa divergências de entendimento por parte dos leitores, pois um mesmo texto pode trazer diferença de sentido a partir dos vocábulos,
conjunções e outros elementos linguísticos que são utilizados. Portanto, ao longo do estudo e das análises semânticas, percebeu-se que a "Nova
Versão Internacional" da Bíblia descreve e especifica os fatos mais claramente, de modo que a "Revista e Corrigida" deixa acontecimentos vagos e
sem determinação. Logo, um mesmo leitor poderá obter sentidos diferentes de um mesmo texto bíblico, de acordo com a versão que for utilizada,
isso por conta das divergências semânticas encontradas em alguns trechos bíblicos e que podem causar conflitos no entendimento das situações
descritas.
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APONTAMENTOS SOBRE A CRIOULIZAÇÃO DE LINGUAGENS E O DIÁLOGO INTERCULTURAL NA OBRA DE ALEJANDRO165
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RESUMO
Este estudo desenvolve um pensamento crítico em torno das noções de crioulização e diálogo intercultural, a partir da obra de Alejandro Xul Solar
(1887-1963) e da conjuntura da Modernidade Argentina. No contexto das vanguardas do início do século XX, Xul Solar, em sua condição de sujeito
e criador formado em uma cultura de mescla, elabora um projeto artístico compósito, baseado em textos e imagens. A proposta estética
concebida pelo artista e intelectual argentino, considerado um dos nomes mais relevantes da arte latino-americana do século XX, adquire uma
verve panamericanista, pois contempla a invenção de uma língua auxiliar, o neocriollo, cujo objetivo seria estimular as trocas culturais e promover
maior integração entre os povos da América. Isso lhe permite, em consonância ao proposto pelo escritor Jorge Luis Borges, amigo íntimo do
artista, evitar incorrer excessivamente na cor local e, por outra parte, não se submeter ao ideário de unificação expressiva e obliteração da
diferença cultural, aventado pelas nações europeias hegemônicas. Sob tal perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo investigar de que
maneira os processos de crioulização de línguas e linguagens, que permeiam a produção artística e reflexões estéticas de Xul Solar, culminam em
dinâmicas de contato e diálogo intercultural. Para tanto, foram analisadas obras pictóricas e textos de teoria estética, de autoria do artista, à luz de
um arcabouço teórico de caráter transdisciplinar. O estudo se vale de contribuições teóricas de áreas como Teoria da Literatura, Estudos
Interartes, Estética e Estudos Culturais Latino-americanos. Entre os resultados obtidos, destaca-se a constatação de que a noção de crioulização,
conforme operacionalizada por Xul Solar, compreende a mescla cultural como processo de aproximação e negociação entre elementos díspares.
Nessa perspectiva, foi possível concluir que a busca neocriolla supõe um mecanismo de assimilação ativa, devoração crítica, que se aproxima da
concepção oswaldiana da antropofagia, proposta que possibilita a Xul Solar uma espécie de entre-lugar discursivo.

Título:

METODOLOGIA ATIVA NO ENSINO DE INGLÊS A DISTÂNCIA
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RESUMO
Este projeto tem o objetivo de investigar a metodologia de ensino da Língua Inglesa, em cursos de graduação a distância, além de investigar os
princípios pedagógicos que orientam a escolha de determinados procedimentos metodológicos pelos docentes dessa área. O questionamento
inicial parte da seguinte indagação: a aquisição e o domínio da Língua Inglesa como segunda Língua é um processo que precisa de empenho e
vivência do idioma? O curso de Letras Inglês EaD proporciona autonomia linguística aos futuros profissionais com suporte de conceitos de
metodologia ativa? Para realizar essa investigação, inicialmente teve-se o intuito de refletir sobre alguns métodos mais utilizados no ensino de
Línguas. Em seguida, teve-se a intenção de elaborar uma discussão acerca de as contribuições que cada um desses métodos proporciona aos
estudantes e aos professores. Como objetivo específico, pretende-se apontar os métodos mais adequados ao ensino a distância. Como
pressuposto teórico utilizou-se as premissas que orientam o professor por meio da perspectiva do pós-método na literatura em Linguística
Aplicada que está sustentada em três pilares: particularidade, prática e possibilidade. Como coleta de dados serão realizadas entrevistas
semiestruturadas com professores do curso de Letras em Inglês. Para coletar dados com os alunos, serão utilizados questionários respondidos por
eles em sala de aula. Em ambos os instrumentos de pesquisa se tem o intuito de investigar: quais métodos e abordagens são utilizados pelos
professores? e ainda: como os estudantes recebem esses métodos? Entende-se que os métodos de ensino devam funcionar como referenciais que
podem ser adaptados pelos docentes em relação a cada turma ou contexto, mas sempre fazendo a ligação entre o conteúdo acadêmico e o
conteúdo social de maneira a tornar significativo o aprendizado das disciplinas e da Língua Inglesa no curso de Letras a distância. Outro aspecto
importante nesse projeto é a investigação sobre os temas “autor” e “autoria” nos fóruns de discussão. Para observar esse fato, escolhe-se dentre
os autores que trabalham esse tema, as ideias de Bakhtin, porque sua teoria se empenha em estudar as particularidades da linguagem, a partir do
enfoque dialógico e compreender o discurso na sua integridade concreta e viva.
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RESUMO
Os estudos sobre os modelos cognitivos idealizados estão pautados na concepção de que eles são estruturas neurais que permitem as pessoas
caracterizar mentalmente as categorias e racionalizá-las. Essas pessoas organizam seus conhecimentos por meio de Modelos Cognitivos
Idealizados em que as estruturas das categorias e os efeitos prototípicos são produtos dessa organização. Os principais tipos de modelos são:
esquemas de imagem; esquemas de recipiente; esquemas de parte-todo; esquema de ligação; esquema centro-periferia; esquema origempercurso-meta; esquema de força. Fundamentados nos aportes teóricos principalmente de Lakoff e Johnson (1999), traçamos os passos
metodológicos para a realização de um estudo empírico exploratório capaz de evidenciar a complexidade de se conceitualizar CRIATIVIDADE.
Assim, adotamos um viés qualitativo que nos permitiu identificar aspectos relacionados a significados. Seguimos, então, os seguintes passos para
realização do estudo: selecionamos os participantes por conveniência em participar do estudo. Participaram, assim, 50 pessoas de diferentes faixa
etárias, gêneros, profissões e formação acadêmica como respondentes de um questionário estruturado em que manifestaram suas concepções a
respeito do conceito de CRIATIVIDADE. O questionário envolvia duas tarefas: a primeira era definir o conceito de criatividade, utilizando o
conhecimento disponível para fazê-lo e a segunda envolvia citar dez palavras que o sujeito associava mais facilmente à criatividade, tentando
explicar o motivo da escolha das palavras da lista. O objetivo do estudo foi obter a descrição do conceito da categoria CRIATIVIDADE. Foi feita a
organização em arquivos separados.txt para o programa WordSmith Tools 6.0 e as palavras foram raqueadas em ordem de importância por
entrevistado no software Microsoft Excel. No WordSmith Tools 6.0, construímos uma lista de frequência de palavras a partir das definições dadas
para criatividade entre os participantes. Após essa lista, selecionamos e marcamos as palavras de conteúdo disponíveis no corpus. Selecionamos,
após essa etapa, arbitrariamente as dez principais palavras de conteúdo na lista de frequência e buscamos fazer inferências sobre modelos
cognitivos possivelmente ativados na linguagem dos sujeitos. Como resultado, obtivemos as concordâncias para o termo CRIATIVIDADE,
identificando os modelos cognitivos subjacentes à sua conceitualização. Para obtermos as palavras mais salientes na memória das pessoas que
tinham relação com a categoria CRIATIVIDADE, inserimos cada termo do questionário respondido pelos participantes no software Microsoft Excel
e de importância atribuída pelos sujeitos da pesquisa.Ao analisarmos as concepções de CRIATIVIDADE dadas pelos sujeitos que foram submetidos
ao questionário, podemos identificar 536 palavras de conteúdo, palavras que costumam expressar entidades e relações entre elas, tais como
substantivos, adjetivos, pronomes e verbos. As 10 mais frequentes foram: criar (20=1,63%); criatividade (18= 1,47%); capacidade (17=1,39%); algo
(16=1,30%); novas (15=1,22%), ser (11=0,90%), situações (11=0,90%%), processo (9=0,73%), ato (8%=0,65) forma (8=0,65%). Chegamos aos
seguintes dados conclusivos: palavras “criar, criação, ação” parecem evidenciar que a maior parte das pessoas entende criatividade como
processo. Ou seja, como uma atividade que envolve a transformação de um estado de coisas. Por outro lado, a palavra “ideias” parece remeter ao
processo criativo. Ideais seriam elementos que são utilizados num processo de transformação de algo, com vistas a gerar um produto diferente e
original. Além das 10 mais frequentes, outro modelo interessante de ser mencionado nesses dados conclusivos do estudo que emergiu no
experimento é o de criatividade como parto. Nessa perspectiva, acreditamos que criatividade é conceitualizada como um processo doloroso e que
envolve esforço dos indivíduos, produzindo um produto cuja responsabilidade é do seu idealizador.

Título:
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RESUMO
Este trabalho é uma pesquisa analítica que busca traçar semelhanças e diferenças entre o discurso apresentado nas músicas da cantora e
compositora Dolly Parton e a retórica do movimento feminista, com foco nas décadas de 1960 e 1970; quando o movimento se encontrava em
grande efervescência ao entrar na sua segunda onda e Parton iniciava a sua carreira. Através da análise do discurso nas canções, busca-se
relacionar as motivações e intenções da compositora com os ideais do feminismo à época, identificando congruências e divergências entre estes
dois cenários que eram distintos apesar de contemporâneos. A pesquisa tenta responder se era possível que as duas formas de expressão
estivessem alinhadas, mesmo com as diferenças históricas, geográficas e comportamentais que as permeavam, para descobrir se havia mais
proximidade ou distanciamento entre as duas falas. As canções das décadas citadas que tocavam no tema do feminismo foram separadas em
categorias emocionais e analisadas individualmente e como parte do grupo em que foram alocadas. Como resultado, encontrou-se mais
distanciamento do que proximidade, apesar da contemporaneidade dos objetos da pesquisa. Ao passo que o movimento feminista na sua segunda
onda ganhava força ao buscar igualdade nos espaços públicos, a classe trabalhadora ao qual Dolly Parton se dirigia e estava inserida ainda
enfrentava grande resistência dentro do próprio lar. Dessa forma, descobriu-se que o trabalho de Parton se encontrava de certa forma atrasado
em relação às pautas do feminismo, ao tratar de temas como o papel da mulher no casamento e sua função no lar. Porém, apesar dessa
disparidade, pôde-se observar que a promoção da liberdade individual e a busca de um tratamento igualitário para ambos os sexos era um tema
recorrente em ambos os objetos de estudo, mesmo que Parton não tivesse um conhecimento formal da teoria feminista e por muitas vezes seu
trabalho apresentasse certa ambiguidade ao confrontar alguns padrões patriarcais, mas corroborar com outros. A análise das letras permitiu
apenas a elaboração de conjecturas sobre a mensagem transmitida. O impacto da mensagem sobre o público e as suas consequências não podem
ser delineados através da análise de discurso, e não foi objeto deste estudo.
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RESUMO
Na atualidade, pensa-se a escola como um espaço de formação integral do sujeito, em que algumas das dimensões do desenvolvimento
valorizadas dizem respeito à cidadania e ao convívio social livre de condutas discriminatórias e excludentes. Nesta perspectiva, considera-se que o
conhecimento docente acerca da temática de gênero é um dos aspectos fundamentais para a promoção de estratégias de prevenção e
intervenção frente a toda e qualquer forma de preconceito e violência, objetivando a diminuição da ocorrência de casos do tipo. Com isso, pode-se
alcançar uma convivência social mais saudável, fazendo com que homens e mulheres, meninos e meninas tenham os mesmos direitos e se
respeitem, independentemente de suas diferenças. Partindo desta realidade, esta pesquisa investigou se o conhecimento docente acerca da
temática de gênero interfere sobre a aceitação da abordagem do tema na práxis pedagógica. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa exploratória
com cinco professoras dos anos iniciais do ensino fundamental de uma escola do DF, de cunho cristão em tradição secular. A investigação seguiu
uma abordagem qualitativa, do tipo pesquisa-ação. O método da pesquisa se delineou pela realização de duas entrevistas, tendo uma intervenção
mediativa entre elas. Inicialmente, foi realizada uma entrevista com os participantes para identificar suas concepções acerca da temática e de sua
abordagem no contexto pedagógico. A esta investigação, seguiu-se uma dinâmica de grupo em que conhecimentos básicos sobre o tema foram
tratados e a discussão foi estimulada. Após a dinâmica, a mesma entrevista foi repetida para averiguar possíveis mudanças ou manutenção das
concepções. A análise dos resultados permitiu verificar que o domínio conhecimento relacionado ao tema interfere diretamente sobre a prática
pedagógica. Das 5 professoras pesquisadas, 4 sinalizaram, ao final da pesquisa, desconhecer a discussão de gênero em sua fundamentação, o que
estava relacionada às suas recusas em abordar o tema em sala. Após a mediação, observou-se o desnudamento das concepções de senso comum.
Colocar as docentes em contato com a perspectiva científica da discussão em voga, possibilitou à elas uma mudança sobre suas formas de pensar
e, quiçá, atuar junto aos seus alunos. Destarte, os resultados da pesquisa apontam para a necessidade da capacitação docente no que tange ao
tema gênero, de modo a se alcançar a desconstrução de estereótipos, estigmas e concepções não científicas que afetam sua prática pedagógica no
sentido de não favorecer a promoção de um ambiente educativo formador de sujeitos sociais que reverberam estereótipos preconceituosos,
discriminatórios, excludentes e favorecedores de práticas opressoras.
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RESUMO
Esse projeto tem como objetivo examinar em que medida são realizadas discussões éticas nos fóruns de discussão do curso de graduação em
Pedagogia a distância em uma universidade no Rio de Janeiro e se as discussões ocorridas nos fóruns de discussão contribuem para a formação de
valores éticos desses futuros professores que atuarão no magistério presencial. Será realizada uma pesquisa qualitativa em que empregaremos
técnicas de entrevista semiestruturada e questionários online que serão enviados pela plataforma Survey Monkey. As entrevistas serão realizadas
com professores da graduação em Letras e os questionários serão aplicados virtualmente, via link, aos alunos da graduação em Letras. Ambas as
ferramentas de coleta terão a finalidade de averiguar como são realizadas as práticas comunicacionais nos fóruns e se essas contêm valor ético
para os alunos a ponto de mudarem o comportamento ou os fazerem refletir sobre questões próprias do cotidiano e da vida laboral. Outro
objetivo é verificar junto aos professores seus conceitos sobre autoria, colaboração e presença com o intuito de verificarmos se esses conceitos
têm importância no planejamento das atividades dos fóruns e se atuam, de alguma forma, como elementos didáticos nas discussões realizadas nos
fóruns. Já em relação aos alunos, os questionários também intencionarão identificar se as discussões nos fóruns são relevantes para os estudantes
e/ou promovem alguma mudança em suas vidas social e laboral. Utilizaremos o método da análise de conteúdo e a técnica da análise temática
para o tratamento dos dados coletadas. Todo o material empírico produzido será analisado de acordo com o referencial teórico adotado para esse
trabalho. Para examinarmos esses temas utilizamos como embasamento teórico alguns estudiosos importantes de cada área. Para a análise sobre
ética, fizemos uso dos referenciais teóricos de Aristóteles expressos em Ética a Nicômaco (EN), MacIntyre (2001) e Sucupira Lins (1997; 2010). A
discussão sobre educação online e suas implicações buscou sustentação em Palloff e Pratt (2007, 2012), Moran (2012: 2015) e na teoria da
tridimensionalidade de Verduim e Clark (1991). A análise da categoria colaboração encontrou suporte teórico em Piaget (1998) e Kohlberg (1979)
e nas definições de Johnson, Johnson e Smith (1991), Stahl e Dillenbourg (2006) e Moran, Masetto e Behrens (2012). Nesta categoria discorremos
sobre a aprendizagem colaborativa e elegemos o modelo pedagógico da Aprendizagem Baseada em Inquéritos (Inquirity Based Learning) para
evidenciar a prática colaborativa e utilizamos como referencial teórico para esse tema Spronken-Smith (2008), Brunner (2008) e Justice (2002).
Para discorrermos sobre autoria, fundamentamos nossa discussão no conceito teórico de Bakhtin (1997) com a finalidade de entendermos os
elementos fundamentais do discurso: conteúdo temático, estilo e construção composicional. O tema presença foi analisado por meio da visão
heideggeriana de ser e tempo e de outros autores mais contemporâneos como Garrisson, Anderson e Archer (2007).
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RESUMO
A avaliação se faz presente, cotidianamente, em todos os domínios da atividade humana. O “julgar”, o “comparar”, isto é, “o ato de avaliar” faz
parte do nosso dia a dia e em diversas situações e no âmbito educacional não é diferente. Portanto esta pesquisa tem como tema a avaliação
escolar e teve como ponto de partida o seguinte questionamento: de que modo a aplicação dos instrumentos avaliativos utilizados por duas
professoras do 5° ano do ensino fundamental de um colégio particular de Brazlândia estão contribuindo para a melhoria do processo de ensino e
aprendizagem dos alunos? Para dar tratamento a este problema de pesquisa, o estudo buscou: Investigar de que forma os instrumentos
avaliativos utilizados pelos professores estão contribuindo para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Em relação à escolha
metodológica para a constituição deste trabalho, optamos por uma investigação de abordagem qualitativa, em uma pesquisa bibliográfica e
pesquisa de campo. Os principais autores que subsidiaram a discussão foram: Hadji (2001), Sant’anna (2013), Luckesi (2011), Méndez (2002),
Hoffmann (2011) e Libâneo (1994). Utilizou-se o questionário e observação como instrumentos de coleta de dados. Os sujeitos de pesquisa foram
duas professoras do 5° ano. A análise, interpretação e discussão dos dados foram possíveis a partir das seguintes categorias: A primeira fala sobre
a concepção acerca do conceito e finalidade da avaliação escolar, que permitiu constatar que as professoras entrevistadas concebem a avaliação
na perspectiva da aprendizagem e, para isso, utilizam diversos instrumentos avaliativos como meios de investigação e alternativa para alcançar
uma educação de qualidade. Tal qualidade pode ser assegurada pelo retorno que a avaliação proporciona ao professor, acerca do que foi
aprendido e do que deve ser retomado ou necessita de uma maior intervenção docente. A segunda aborda sobre a definição de instrumentos e
critérios, permitindo a constatação de que as professoras entrevistadas não dispõem de muita autonomia para a elaboração dos critérios e da
escolha dos instrumentos avaliativos que serão usados dentro do processo já que os mesmos são determinados pela instituição escolar. A terceira
trata da utilização dos dados da avaliação para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, onde foi possível apurar, segundo as respostas
das entrevistadas, que há um distanciamento aparente entre os seus conhecimentos acerca da finalidade do processo avaliação e sua aplicação
fidedigna. Também pode-se observar que o processo avaliativo tem contribuído sim para a melhoria do ensino e aprendizagem, mas não de forma
holística já que no regime de tal instituição se prioriza mais uma formação tecnicista. A quarta e última discorre sobre os desafios: dificuldades e
possibilidades da avaliação, onde foi possível perceber que segundo a fala das professoras pesquisadas uma das maiores dificuldades encontradas
no ato de avaliar é ainda a postura classificatória de atribuição de notas que ainda se confere a esse processo, determinada pela instituição de
ensino. Concluísse portanto, que ainda se encontra muita dificuldade ao avaliar e que consequentemente esse sistema não tem contribuído de
forma louvável para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem.
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RESUMO
El presente proyecto de tesis tiene el objetivo de servir de prototipo, ulteriormente perfeccionable, para el delineamiento de investigación de
naturaleza jurídica e interdisciplinaria en los campos del Derecho, de la Educación y de las Ciencias Políticas. El tema específico se refiere a las
políticas sociales y acciones afirmativas para promover el acceso de personas con discapacidad a la educación de nivel superior, en comparación
con Argentina y Brasil, bajo el enfoque de los Derechos Humanos. La delimitación territorial se situará en dos instituciones de enseñanza superior,
una particular y una pública, en cada uno de los países. La delimitación cronológica comprenderá el período entre los años 2017 a 2018. El
problema de la investigación se relaciona con la presunta y probable falta de efectividad de las normas internacionales, internas, políticas sociales
y acciones afirmativas en pro de la concreción de la igualdad material para las personas portadoras de deficiencia ingresantes en el nivel superior
de educación en Argentina y Brasil. La metodología esencial de la investigación seguirá la vertiente cualitativa, a ser concretada por las técnicas de
investigaciones bibliográficas, legislativa, documental y jurisprudencial con análisis de contenido. Además de esas, podrá ser concretada por la
técnica de la investigación de campo, manifestándose por la observación participante, con implicación periférica o activa, según las circunstancias
exigen. Las entrevistas serán fundamentalmente consideradas en el tratamiento e interpretación de los datos construidos a lo largo de la
investigación. En su fase preliminar, podrán recogerse algunos datos cuantitativos esenciales con el fin de organizar y sistematizar fases posteriores
de la investigación. Los objetivos perseguidos son los de analizar, enumerar, comparar, verificar, recoger datos cualitativos que permitan investigar
el problema y verificar las hipótesis. Los posibles resultados esperados y la conclusión son que, a través de la atención a los objetivos iniciales y
posterior socialización de los resultados de la investigación, exista un concreto sustrato documental orientador de posibles mejoras de las políticas,
prácticas y acciones afirmativas en favor de las personas portadoras de discapacidad para ingreso en la sociedad educación universitaria.
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RESUMO
A presente pesquisa teve como objetivo geral conhecer a forma pela qual são efetivadas as medidas socioeducativas sem restrição de liberdade no
Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), do Município de Belém do Pará. Como objetivos específicos: a) Traçar um breve
perfil socioeconômico dos adolescentes atendidos; b) Levantar os delitos cometidos; c) Conhecer os objetivos da atuação profissional e as
estratégias adotadas para o alcance dos objetivos alcançados através das medidas socioeducativas. Trata-se de uma pesquisa de abordagem
qualitativa e de cunho descritivo (documental). No trabalho de campo foram entrevistadas as assistentes sociais, pedagogas e psicólogas,
integrantes da equipe técnica, e consultadas as fichas dos adolescentes atendidos, no período entre junho a dezembro de 2016. No que se refere
ao perfil do grupo investigado, a análise dos dados sinalizou de forma contundente uma questão de gênero, uma vez que dos quarenta
adolescentes que cumpriram medida socioeducativa no período citado, trinta e seis eram do sexo masculino e quatro do sexo feminino. A média
de idade correspondeu à 15 anos. No que se refere à composição familiar, verificou-se que grande parte residia somente com a mãe. Quanto à
frequência escolar, constatou-se que a maioria apenas comparece à unidade de ensino, com pouco aproveitamento escolar. No tocante a relação
de trabalho, predominou a parcela que não exerce nenhum tipo de atividade laborativa, sendo que a maioria não está incluída em atividades
extraescolares, cursos, capacitações, etc. A renda mensal das famílias varia de um a dois salários mínimos. No que concerne aos atos infracionais, o
tráfico de drogas foi prevalente, seguido do porte ilegal de arma, o furto (roubo) e “estupro de vulnerável” (violência sexual infantil). A pesquisa
revelou que quase todos os adolescentes não são reincidentes. De acordo com as profissionais entrevistadas, são multicausais os motivos que os
levaram a praticar o ato infracional: curiosidade, ausência paterna e ociosidade se destacaram. Os objetivos da medida socioeducativa é
responsabilizá-los quanto aos seus atos, sem punir, trabalhando de forma reflexiva. Para tanto, a metodologia de trabalho desenvolvida para o
alcance desses objetivos inclui três fases: inicial, intermediária e conclusiva. No que tange aos recursos humanos, verificou-se que a equipe é
mínima, necessitando, ainda, de quatro profissionais de nível superior ou médio para abordagem com os usuários. O espaço e materiais básicos de
trabalho são satisfatórios. Demais dificuldades foram apresentadas: a falta de pedagogo; dificuldade de parceria com locais para o cumprimento
da medida de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); falta de veículo para realização de visitas e, ainda, o envolvimento com as drogas e
lealdade dos adolescentes com o tráfico, considerados grandes empecilhos para a superação da situação. A família, cuja participação deveria ser
fundamental nesse processo, está igualmente fragilizada. Assim, as medidas têm pouca efetividade, apesar do comprometimento dos profissionais
envolvidos. Foi perceptível a contradição existente entre o que é planejado pela equipe e o que é realmente executado, pois a baixa assiduidade
dos adolescentes para o cumprimento da medida de PSC demonstra a dificuldade da equipe em lidar com a situação. Para tanto, um maior
entrosamento com instituições da sociedade civil e governamental em busca de outras estratégias de ação seria salutar.
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RESUMO
As situações de violência nas escolas têm se tornado uma situação que requer atenção dos profissionais em educação pelos prejuízos acadêmicos,
sociais e psíquicos que desencadeiam ao desenvolvimento do aluno. São situações que preocupam a sociedade atual também porque têm
ocorrido em uma frequência cada vez maior no cotidiano escolar. Ao observar o fenômeno de modo mais sistemático, as estatísticas indicam que
os estudantes do gênero masculino são os que mais se envolvem em casos de violência, quer seja como vítimas, quer seja como agressores. Este
panorama pode ser justificado ao considerar que, culturalmente, as atitudes agressivas estão associadas ao padrão masculino de comportamento,
em função dos papeis de gênero que social e historicamente foram produzidos. Toda esta construção cultural favorece que, ao longo da infância,
os garotos internalizem as mensagens que lhes são transmitidas pelos adultos sobre o seu modo de ser e se comportar. Contudo, a violência não é
só “coisa de garoto”. Ao deparar-se com meninas brigando no pátio da escola, por exemplo, há um sentimento de desconstrução do estereótipo
da feminilidade valorizado pela sociedade, haja vista que a fragilidade e passividade são características culturalmente associadas ao gênero
feminino. Analisar este fenômeno sob a ótica do gênero feminino se torna relevante, pois, muitas vezes, estas são manifestações que tendem a ser
negligenciadas do ponto de vista interventivo, em função de uma ideologia dominante entende que estas condutas, quando manifestas por
meninas, são apenas uma forma de desvio das normas culturais. Assim, considerando que as manifestações de violência podem estar associadas às
concepções de gênero, esta pesquisa foi proposta com o objetivo de analisar as concepções das alunas sobre a prática de violência escolar, a partir
da condição de gênero. Para isso, ela se organizou a partir de uma abordagem qualitativa. A entrevista semiestruturada foi utilizada como
instrumento para a construção dos dados. Participaram deste estudo dez alunas do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do
Distrito Federal. Os resultados do estudo apontaram que a violência entre as meninas tem ocorrido na comunidade escolar pesquisada, tanto no
espaço intraescolar como nas imediações da escola. Os momentos mais propícios aos comportamentos são aqueles em que estão em socialização,
sem a presença e mediação direta de um adulto, como entrada e saída da escola e nos intervalos. As meninas têm atuado como protagonistas nos
atos violentos e não apenas como vítimas e as formas de violência mais frequentes são a física e a psicológica. Nos casos das agressões físicas, a
volição se relaciona à defesa pessoal ou dos amigos. Percebe-se que há habilidade e disposição para o enfrentamento corporal, haja vista que
descrevem em detalhes as situações vivenciadas. Nos casos de violência psicológica, a motivação advém do desejo de ser popular, construindo a
imagem social de ser a garota que "não foge de brigas". Há indistinção de sexo quanto às vítimas das agressões cometidas pelas meninas, muito
embora, para com elas as agressões sejam mais recorrentes. A escola se revelou frágil ao lidar com situações de violências, relacionadas às
meninas. As vítimas tendem a recorrer à mediação da direção ou professores, sem muito sucesso. Esta é uma situação preocupante do ponto de
vista do desenvolvimento infantil, haja vista que, por ser um espaço de formação, espera-se que os profissionais se mostrem capazes de intervir
nas situações manifestas. Também as vivências sociais se comprometem, prejudicando o clima escolar e as relações sociais. Desta realidade,
constata-se a necessidade de um trabalho de intervenção junto a toda comunidade escolar, tanto com os alunos, incluindo as meninas pelos
resultados aqui apresentados, para que possam encontrar alternativas mais ajustadas do ponto de vista social para lidar com os conflitos
cotidianos, tanto com os profissionais, para instrumentalizá-los
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RESUMO
O presente estudo aborda o tema "Brinquedoteca Hospitalar" e possui como objetivo analisar os fatores que contribuem para a não instalação de
brinquedotecas nas unidades de saúde que oferecem atendimento pediátrico em regime de internação no Município de Macapá - AP. Para tal,
Cunha (2003), Dorneles (2013), Ferreira (2016), entre outros, subsidiaram as discussões teóricas e a interpretação dos dados obtidos na pesquisa
de campo, corroborando para as análises. A Pesquisa é de natureza qualitativa e exploratória e optou-se em utilizar para a coleta de dados,
questionário de entrevistas semiestruturado. Os resultados apontam que a defesa de um atendimento mais humanizado na área de saúde partiu
de uma pressão social em oposição a práticas de atendimento estabelecidas e a relações de poder relativamente cristalizadas no interior das
instituições especializadas em promoção de saúde, especialmente os hospitais. Embora a humanização hospitalar faça parte das políticas públicas
de saúde, o legislador se sentiu compelido a definir normativamente a obrigatoriedade de certas condutas ou serviços tendentes à humanização
referida de modo a garanti-los. Um desses casos refere-se à instituição das Brinquedotecas Hospitalares como obrigatórias a todos os hospitais
que tenham atendimento pediátrico. Conclui-se que a hipótese levantada foi confirmada e aponta que as dificuldades de infraestrutura e
financeira dos hospitais tanto da rede pública quanto da rede privada comprometem a efetivação da Lei n°.11.104/05, no que tange a criação da
brinquedoteca hospitalar, ferindo um direito garantido ao cidadão hospitalizado. Sugere-se que o poder público precisa intervir e assegurar o
direito da criança e do adolescente de ser assistida em momentos de internação por profissionais qualificados e locais apropriados, para que
juntos possam promover ações planejadas e de cunho pedagógico no auxílio da recuperação do adoecimento físico e psíquico deste sujeito e
assim possibilitar ações afirmativas em âmbito local.
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O Projeto “Brinquedoteca: lugar para a infância” pretende sistematizar-se enquanto pesquisa científica a fim de desenvolver estudo críticoreflexivo sobre o brincar. Propor vivências de contação de histórias, preservar o artístico artesanal na confecção dos brinquedos, disponibilizar o
espaço da brinquedoteca a crianças de classes economicamente desfavorecidas e contextualizar a brinquedoteca como espaço de formação, afeto
e cidadania tem sido objetivos em ação no curso de Pedagogia do Campus Petrópolis da Universidade Estácio de Sá. A riqueza da proposta está em
possibilitar a integração de ensino, pesquisa e extensão, promovendo a inserção dos alunos e das alunas da graduação em Pedagogia na empiria e
na reflexão sobre a indissociação entre teoria e prática. Mas, o que é brinquedoteca? Que espaço é este? A brinquedoteca é um lugar para a
infância. É o espaço de brinquedos, brincadeiras e histórias. É direito das crianças a uma infância saudável e digna! É espaço de afetividade. É
espaço para a coletividade, onde as noções de ética e cidadania são desenvolvidas no compartilhar. A brinquedoteca, portanto, é espaço alegre,
diferente e desafiante, aonde a criança vai para brincar, desenvolver sua autonomia, sua criatividade, sua iniciativa, seu senso-crítico e sua
responsabilidade. A brinquedoteca é espaço de invenção, de curiosidade e de experiências diversificadas. A riqueza maior que a brinquedoteca
alcança é a possibilidade do diálogo verbal e não verbal do corpo com a psique, proporcionado pelo brincar. Através deste, a criança explora as
representações inconscientes da afetividade marcada por conteúdos emocionais recebidos. Além disso, a criança permite-se criar o seu próprio
afeto e o elabora da forma como o deseja. Em uma sociedade em que muitas crianças não têm suas demandas afetivas atendidas a contento, a
brinquedoteca poderá contribuir para um mundo de crianças com a auto-imagem mais positiva, mais seguras e mais felizes. Entre o real e o
simbólico, a brinquedoteca é um espaço de brincadeiras coletivas que se contrapõe à organização urbana, que, geralmente, não planeja o lugar do
brincar e da criança. O direito a brincar é previsto na Declaração das Nações Unidas dos Direitos da Criança. Também, no Brasil, tratamos deste
direito no Estatuto da criança e do Adolescente, no princípio 4º e no princípio 70. No entanto, nossa realidade social tem propiciado cada vez
menos espaço para a brincadeira e vivemos em uma cultura deveras “adultizada”. A brinquedoteca pretende contribuir para a inversão desta
lógica perversa. É essencial a experiência de convívio, de troca e de interação. Enquanto espaço de inventividade e elaboração de emoções, a
contação de histórias torna-se atividade privilegiada neste espaço, entre outras atividades mais livres. Compreender, igualmente, este espaço
lúdico enquanto objeto de estudo amplia a brinquedoteca para um espaço de pesquisa e aprendizagem acadêmica. Sendo assim, o Projeto
“Brinquedoteca: lugar para a Infância” apresenta aderência às propostas desenvolvidas pela Universidade Estácio de Sá e vem promovendo espaço
de formação, pesquisa e extensão, funções do ensino superior que esta universidade persegue, a fim de garantir a excelência acadêmica aliada à
relevância social.
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CONCEPÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO PRESENTES NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UMA ANÁLISE A PARTIR DE
MATERIAIS DIDÁTICOS UTILIZADOS PELOS PROFESSORES

171

Autor(es) Maria Patrícia Figueirêdo de Almeida Sabadini; Elizandra Rocha de Miranda Xavier; Rafaela Cristina Guimaraes Correia
E-mail para contato: mariapatricia.fas@gmail.com
IES: FESVV
Palavra(s) Chave(s): Educação de Jovens e Adultos, alfabetização, prática pedagógica
RESUMO
Muitas pesquisas já foram feitas abordando temas relativos à Educação de Jovens e Adultos(EJA), no entanto, ainda se faz necessário um olhar
atento para esta modalidade de ensino, não só porque historicamente ela parece ocupar um estado de invisibilidade dentro da realidade da
educação do nosso país, mas, principalmente, porque estudos apontam que, muitos dos alunos que concluem os estudos no contexto da EJA não
se apropriam realmente dos conteúdos lá trabalhados, sobretudo no que se refere à alfabetização plena. A pesquisa (em andamento), ora
apresentada, nasce pautada neste contexto maior e, na intenção de compreender como acontece o trabalho com a alfabetização com o público
alvo da EJA, organiza sua investigação a partir do seguinte problema de pesquisa: quais as concepções de alfabetização (e as implicações disso na
formação do sujeito) fundamentam o fazer pedagógico de professores que atuam nas séries inicias do Ensino Fundamental I da EJA? Para a
investigação da problemática apresentada, a pesquisa tem como objetivo analisar os materiais didáticos e recursos pedagógicos que são utilizados
e/ou produzidos por professores de duas classes da EJA numa escola pública do município de Vila Velha-ES. Também busca promover uma reflexão
teórica acerca das concepções de alfabetização, a relação entre elas e os materiais utilizados com os alunos e, consequentemente, a prática
pedagógica desenvolvida com os alunos nas séries iniciais do ensino fundamental I, cujo foco é, prioritariamente, a aquisição e apropriação da
língua materna, ou seja, a alfabetização. Metodologicamente caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa de caráter exploratório,
utilizando como instrumento para a coleta e produção de dados os questionários(aos professores titulares e coordenadora pedagógica), as
entrevistas semiestruturadas(com alguns alunos), a observação de algumas aulas e a análise documental, destacando os materiais didáticos
utilizados na alfabetização na EJA. As análises ainda estão em fase de conclusão, no entanto os resultados já evidenciam aspectos relevantes: para
os alunos da EJA toda dificuldade que eles apresentam é culpa deles, é consequência da incapacidade de aprender e isso não aparece, em
momento algum, relacionado a alguma questão metodológica ou algum material didático inadequado; eles se apresentam como pessoas
extremamente agradecidas aos professores, que segundo eles, são muito bons e dedicados; explicitam uma satisfação generalizada com o simples
fato de estarem na escola. No entanto, muitos deixam aparecer nos relatos que, com frequência, sentem vontade de desistir por terem a sensação
de que não conseguem (e que não conseguirão) aprender a ler e escrever de verdade. As professoras apresentam posturas diferentes diante da
utilização dos materiais e da prática, evidenciando que não há uma proposta conjunta e um planejamento realmente estruturado; uma delas
demonstra, por exemplo, uma maior preocupação em contextualizar os conteúdos, enquanto a outra utiliza uma apostila elaborada por uma igreja
com conteúdos soltos e infantilizados. Apontam, ainda, contradições ao apresentarem o discurso da necessidade do material utilizado ser rico e
desafiador para o aluno, ao mesmo tempo em que não utilizam o livro didático elaborado pelo MEC por acreditarem que seja difícil para um aluno
de EJA, indicando aqui uma baixa expectativa com relação a esse aluno. A pedagoga, por sua vez, relata que o livro didático é bem explorado e que
as professoras enriquecem a prática com materiais elaborados por elas. Conclui-se, até o momento, que, ainda que exista material didático que
apresente concepções de alfabetização emancipatórias destinados à EJA, a sua escolha e a forma como ele é trabalhado ou seja, as concepções
subjacentes ao fazer pedagógico no cotidiano, são determinantes para que o processo de ensino e aprendizagem seja realmente pautado no
compromisso da formação do sujeito por inteiro, que vislumbre um alfabetismo pleno.
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RESUMO
Esta pesquisa tem como tema o desenvolvimento psicomotor e a linguagem escrita, com objetivo geral de verificar de que forma o
desenvolvimento psicomotor na pré-escola pode ser trabalhado com vistas a contribuir com a aquisição da linguagem escrita, na perspectiva de
duas docentes de uma escola privada do Distrito Federal. Como objetivos específicos, analisar as concepções docentes acerca do processo de
aquisição da linguagem escrita na pré-escola e verificar quais atividades são utilizadas pelas docentes para estimular o desenvolvimento
psicomotor dos seus alunos. Para responder a estes objetivos realizamos pesquisas bibliográficas com a base teórica em autores como Alves
(2008), Le Bouch (1988) e Oliveira (2009) e, também, pesquisa de campo em uma escola privada localizada em Vicente Pires – DF. A coleta de
dados se deu mediante dois instrumentos: observação e entrevista, onde preparamos um roteiro para cada e eles foram realizados com duas
professoras que atuam na Educação Infantil. Depois que os dados foram coletados realizamos a interpretação e a análise, onde foi constatado que
as professoras percebem a importância do desenvolvimento psicomotor para o processo de aquisição da linguagem escrita, mas não há um
trabalho efetivo de desenvolvimento motor, o que há são práticas motoras mecanizadas, exercícios de escrita repetitiva. A partir da pesquisa
bibliográfica pudemos notar que o estímulo do desenvolvimento psicomotor é importante, pois ajuda as crianças em aprendizados escolares e
não-escolares, inclusive no que diz respeito ao desenvolvimento da aquisição da linguagem escrita, pois ajuda a criança a ter consciência do seu
corpo, ou seja, ter noção de lateralidade, conseguir se situar no espaço e no tempo, adquirindo coordenação para seus movimentos, entre outras
habilidades. Concluímos também que, para a criança ter um bom desenvolvimento psicomotor é importante que os professores propiciem
atividades que realmente estimulem as habilidades psicomotoras, como a orientação espaço-temporal, as praxias (coordenação motora) fina e
grossa, a lateralidade, entre outras, mas o desenvolvimento psicomotor não é estimulado na prática das professoras. Mesmo que as suas falas
afirmem esta prática, no cotidiano das docentes está ausente.
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RESUMO
O questionamento que desencadeou a pesquisa consistiu em desvelar como a equipe escolar pode intervir para prevenir e reduzir o bullying no
espaço escolar, apesar de ser um fenômeno antigo, estudado desde a década de 1970, e frequente em todos os âmbitos. A pesquisa objetivou
averiguar se há, e quais são as dificuldades dos docentes para lidar com situações de bullying, bem como saber se estão capacitados para enfrentar
essa problemática. Além disso, procurou conhecer estratégias didáticas que os auxilie a reduzir o bullying entre os alunos. A pesquisa
fundamentou-se nas teorias de Fante, Lopes Neto, Calhau e Silva que contribuíram para esclarecer questões relacionadas ao bullying, e sobre a
atuação docente nesses casos. Para investigar o fenômeno bullying em campo, a pesquisa qualitativa ocorreu em três escolas públicas e numa
escola particular do município de Petrópolis, RJ, entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2016. Os dados foram coletados por meio de observações e
entrevistas semiestruturadas, com educadores, responsáveis e educandos das escolas selecionadas para a investigação. O estudo atendeu às
expectativas, confirmando a necessidade da formação continuada dos docentes, devido à formação incipiente nas faculdades de educação, e,
sobretudo pela falta de compromisso político e empenho da comunidade escolar para intervir nas situações em que o bullying é constatado. Dados
colhidos em campo, e analisados à luz das obras consultadas, revelaram haver bullying nas escolas pesquisadas, sendo, porém, muitas vezes
ocultado e negado pelos sujeitos da pesquisa. Além disso, demonstraram que as professoras, embora cientes dos malefícios do bullying, presas a
práticas conservadoras, não criam estratégias para sensibilizar os alunos quanto ao tema. Sobressaíram negativamente no estudo a falta de
conhecimento, a pouca importância dada ao problema pela equipe escolar e, em decorrência, a falta de projetos para reduzir o bullying nessas
instituições de ensino. Esses resultados ensejam a prática de dinâmicas, debates, apresentação de filmes e realização de palestras para reduzir o
bullying nas escolas
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RESUMO
A presente pesquisa pretende discutir a ludicidade no âmbito escolar, especificamente na Educação Infantil, partindo do pressuposto que crianças
também são estimuladas através de atividades lúdicas como teatro, música, brincadeiras e jogos para despertar e exercitar suas capacidades
motoras e cognitivas, a fazer descobertas e a iniciar o processo de alfabetização. Desta forma, quando a criança brinca, vai construindo os alicerces
da compreensão e a utilização de sistemas simbólicos e assim aos poucos, vai coordenando. Diante disso, pensar sobre o lúdico faz-se necessário,
visto que proporciona a criação de estratégias de ensino, que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem, e superem a ideia do lúdico
enquanto um passa tempo nas aulas, sem nenhuma intencionalidade pedagógica. A Educação Infantil é uma das etapas do desenvolvimento do
sujeito. Nesta fase, as crianças recebem estímulos que poderão definir o seu sucesso escolar e proporcionar ainda condições adequadas para o
desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social, promovendo a ampliação de suas experiências e conhecimentos. O despertar pela
temática partiu da vivência no Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia, através da observação de que a prática do lúdico acabava sendo
espontânea, sem planejamento. Assim, redirecionando para a definição dos objetivos da pesquisa, pretende-se: investigar a contribuição do lúdico
para o desenvolvimento da criança no 1º e 2º períodos da Educação Infantil, em uma escola pública municipal de Boa Vista, discutindo
teoricamente o papel da ludicidade no desenvolvimento do aluno na Educação Infantil e, ainda, identificar como a ludicidade está sendo abordada
e trabalhada na escola campo, nas turmas de 1º e 2º períodos. Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa é de abordagem qualitativa;
quanto ao objetivo é exploratória, dedicada a vivenciar a realidade. Para tal propósito utilizou-se também a pesquisa bibliográfica, que possibilitou
a revisão literária sobre o tema, assim como a pesquisa de campo. A coleta de dados foi realizada em uma escola da Rede Municipal de Boa
Vista – Roraima, através da aplicação de entrevista estrutura aplicada aos os professores que atuavam no 1º e 2º períodos da Educação Infantil e
aos coordenadores da escola. Percebeu-se, a partir dos dados coletados, que os professores e os coordenadores compreendem a importância do
lúdico para o processo de ensino e aprendizagem; que as atividades às vezes são trabalhadas de forma intencional e que as mesmas também são
desenvolvidas sem planejamento. Outro aspecto importante e que merece destaque é o apontamento de alguns professores para o fato de que o
lúdico é confundido com indisciplina, pois o lúdico exige a participação ativa do aluno durante as atividades, o que foge do modelo tradicional de
aluno ideal, que fica sentado e quieto na sala de aula. Então, percebeu-se que o trabalho com o lúdico ainda tem muito que avançar e ser pensado
dentro do contexto educacional.
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RESUMO
A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino que permeia os debates educacionais, porém ainda verificamos poucos avanços em
relação a um ensino e aprendizagem de qualidade destes alunos, fato verificado após experiência de Estágio Supervisionado vivenciado pela
pesquisadora. Diante destas proposições surge a nossa questão de pesquisa: As estratégias pedagógicas desenvolvidas por professores na
Educação de Jovens e Adultos estão favorecendo a aprendizagem destes alunos? Assim este estudo tem como objetivo geral investigar se as
estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores de uma escola pública de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Distrito Federal estão
favorecendo o processo de alfabetização na perspectiva do letramento dos alunos desta modalidade de ensino; os nossos objetivos específicos:
verificar se os professores reconhecem os pressupostos legais que regulamentam a EJA no Brasil; identificar se as concepções do professor sobre
alfabetização implicam no seu trabalho com o letramento na EJA. A metodologia adotada foi de natureza qualitativa sob as orientações de Flick
(2012). Realizamos uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo em uma escola pública, localizada no Riacho Fundo I, no Distrito Federal.
Os sujeitos colaboradores foram 2 professores que atuam na EJA. Os instrumentos utilizados na construção dos dados foram a observação e o
questionário. Após a coleta, os dados foram organizados em categorias temáticas seguindo as contribuições teóricas de Bardin (2012). Esses dados
nos permitiram verificar que a alfabetização na perspectiva do letramento pode ocorrer por meio de processos de tentativas e erros de modo que
esses alunos vão explorando, fracassando, tentando, corrigindo, obtendo dados, testando-os, construindo explicações, que são resultados de
inferências, comparações, analogias, reflexões, sobretudo do estabelecimento de relações entre as aprendizagens prévias (tanto de professores
como de alunos), mas estes elementos são pouco reconhecidos nas práticas das docentes pesquisadas. Recorrendo ao nosso primeiro objetivo
específico,constatamos que os professores reconhecem os pressupostos legais que regulamentam o EJA no Brasil, porém, reclamam da falta de
estrutura para tornar o ensino mais proveitoso. Foi verificada a falta de estrutura apropriada na escola, ausência de materiais didáticos na
biblioteca para que professores e alunos consultassem, pesquisassem, e tornassem a aprendizagem significativa. Retomando o segundo objetivo
específico, constatamos que as concepções que os professores têm sobre alfabetização ainda é de forma tradicional e memorizada, não dando
ênfase aos conhecimentos prévios dos alunos, fato que, visivelmente implica em dificuldades para os alunos entenderem e participarem das aula.
Este estudo nos permitiu constatar que a EJA demanda de políticas públicas para subsidiar a formação destes docentes, no sentido de buscar
alternativas e assumirem responsabilidades compartilhadas, com a participação destes alunos no processo para realizar uma boa atividade
educativa.
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RESUMO
Sexualidade e Gênero são temas que permeiam o currículo da Educação Básica de forma transversal, ou seja, são temas que correspondem a
questões importantes, urgentes e presentes sob várias formas na vida cotidiana. Entretanto, muitos professores, principalmente nos anos iniciais
do Ensino Fundamental, ainda possuem dificuldades sobre o que debater referente à temática e quais abordagens utilizar. Nesse sentido, este
trabalho visa analisar as compreensões de professores deste nível de ensino quanto ao trabalho docente e as abordagens para discussão sobre
gênero e sexualidade em sala de aula. Procura-se, inicialmente, aprofundar tanto as questões de gênero e sexualidade quanto sobre formação de
professores. Para a pesquisa de campo, foram entrevistados cinco professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na rede
municipal de ensino de Ourinhos – São Paulo. Para tanto, aplicou-se uma entrevista semi-estruturada junto ao grupo, discutindo: os
entendimentos sobre sexualidade e gênero, as situações cotidianas na sala de aula referentes à temática e a relevância da discussão na visão dos
sujeitos. O material coletado foi analisado a partir da análise do discurso, associando as respostas às produções históricas e culturais de verdades
sobre o tema. Ao longo do estudo, percebeu-se que os professores associam o trabalho com a temática a grupos específicos de disciplinas, como,
por exemplo, de ciências e/ou acabam se ausentando da orientação nessas temáticas por temerem propagação de certas ideologias que feririam
valores familiares, além de certa aversão e/ou estranhamento relacionado a manifestações corporificadas de homossexualidade. Mediante ao
analisado no trabalho, vê-se que os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental ora apresentam receio de apresentar a temática gênero e
sexualidade em sala, ora não a consideram como elemento pertinente ao seu nível de ensino. Mesmo assim, muitos procuram criar ações que
atendam as demandas que aparecem ao longo de sua prática.
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RESUMO
A comunicação tem como objetivo apresentar o projeto de pesquisa-intervenção desenvolvido em uma instituição privada de ensino superior,
localizada na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de promover a inclusão na universidade de jovens alunos com deficiência
intelectual, maiores de 18 anos. O objetivo desse projeto foi investigar a possibilidade de inclusão de alunos com deficiência intelectual, no
ambiente universitário, a partir do trabalho em diferentes Oficinas de Arte, promovidas por professores do quadro da universidade e professores
convidados para o projeto. Nesse contexto de pesquisa se consolidou o diálogo entre as práticas de professores da universidade e professores
especializados em arte/educação com grupos inclusivos, oriundos de uma instituição de referência no campo da Educação Especial, que puderam
desenvolver diferentes projetos no formato de oficinas: Oficina de Desenho Vivo, Oficina de Animação, Oficina de Dança, Oficina de Papel
Reciclado e Oficina de Fotos&Grafias. O foco de análise dessa comunicação está no trabalho específico, desenvolvido na Oficina de Fotos&Grafias,
durante os meses de setembro a dezembro de 2016, envolvendo a participação de um grupo de 8 alunos, 2 rapazes e 6 moças, todos com
deficiência intelectual. O objetivo foi investigar o potencial inclusivo da linguagem da fotografia como meio e mediação de processos inclusivos no
ambiente universitário. O trabalho foi desenvolvido na universidade, uma vez por semana, totalizando 12 encontros de 2 horas/aula cada um, com
foco na investigação sobre como os jovens se apropriam da fotografia como forma de comunicação, expressão e de interação social. Algumas
questões centrais orientaram a investigação, tais como: A) Como o grupo de jovens com deficiência intelectual se relacionam com a linguagem da
fotografia e a partir da fotografia? B) Que narrativas constroem sobre si e seu universo circundante a partir da produção de fotografias no
ambiente da universidade? C) De que forma a fotografia pode mobilizar a interação com outros jovens estudantes no ambiente universitário? D)
Como o trabalho no formato de oficinas pode favorecer a inclusão do grupo no ambiente universitário? A partir do trabalho desenvolvido durante
a pesquisa-intervenção observamos a apropriação da linguagem da fotografia pelo grupo como forma de expressão e de produção de imagens que
falam de si, da relação com o outro e das interações estabelecidas no ambiente universitário. As estratégias metodológicas construídas na oficina
resultaram não apenas na potencialização da produção de imagens pelos jovens, mas também fomentaram processos subjetivos e socializadores
mediados pela fotografia. O trabalho na Oficina de Fotos&Grafias propiciou elementos para que o grupo de jovens com deficiência intelectual
pudesse interagir com imagens, experimentá-las como uma possibilidade de contar e compartilhar histórias e, por outro lado, caracterizou-se
como uma estratégia de trabalho inclusivo na universidade, abrindo espaço para a continuidade do trabalho e a incorporação do projeto de forma
mais ampla pela instituição universitária. Concluímos que a pesquisa-intervenção ofereceu fundamentos teóricos e metodológicos para a abertura
de processos inclusivos no ambiente universitário a partir do trabalho desenvolvido com a Arte/Educação.
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RESUMO
Este estudo investiga a formação identitária de professores/as no Norte do Estado do Espírito Santo/Brasil no período de 1908 a 1930 e a
resistência à ordem colonialista presente nesse processo. Para tanto, interroga as fontes a partir das seguintes questões: Como se configurava a
relação de forças entre as diversas etnias presentes em São Mateus no período estudado? Quais os desdobramentos dessa relação na constituição
do magistério local? Em que medida os processos identitários se constituíram uma forma de resistência ao colonialismo português? Objetiva
caracterizar a relação de forças entre as diversas etnias presentes no município de São Mateus/ES, a partir dos desdobramentos dessa relação na
constituição do magistério local. Busca ainda compreender os processos de resistência ao colonialismo português presentes a partir da
organização da instrução primária. Baseia-se na concepção dos estudos pós-coloniais defendida por Hall (2003). Para ele, os estudos pós-coloniais
buscam alternativas para a desconstrução da antinomia West/Rest, distinta da simples inversão do lugar da enunciação colonial. Afirma ainda que
esses estudos não constituem uma matriz teórica única. Trata-se de prática historiográfica orientada por proposições teórico-metodológicas da
micro-história italiana, dentre as quais destacamos o indiciarismo (GINZBURG, 1990). De caráter qualitativo, o método indiciário não possui
hipóteses preestabelecidas e considera particularidades dos processos analisados. Propõe uma prática historiográfica delineada a partir de indícios
e “pistas” deixados no tempo. Utilizamos como fontes: resoluções, leis, decretos, requerimentos, portarias, ofícios, relatórios, livros - de
estatística, de termos de promessa, de matrículas de professores. As fontes movimentadas nesse estudo indicam um certo nível de independência
do município de São Mateus em relação ao Governo do Estado. Ao que parece a expansão do ensino em São Mateus dependeu muito pouco, ou
quase nada, das políticas e reformas do ensino empreendidas pelo Governo do Estado. Os próprios Relatórios de Inspeção dizem da autonomia
daquele município, quando citam a existência de tantas escolas particulares. A falta de informações sobre as escolas do município de São Mateus
nos relatórios de Governo indica que o governo não tinha acesso ao que acontecia em São Mateus, mas que lá, sim, havia uma organização para
ofertar instrução segundo as “conveniências do ensino” naquele município. Observa-se que no início do século XX é marcado pela expansão da
imigração italiana num município em que já estão instalados índios, negros, portugueses, nordestinos, alemães e pelo menos uma família libanesa.
Todo esse processo contribuiu para um cenário marcado por disputas e interferiu nos processos educativos constituídos na época.
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RESUMO
O laboratório do curso de Pedagogia tem hoje papel fundamental na formação do pedagogo, além de constituir item de avaliação do curso pelo
MEC/INEP – Sistema de Avaliação Superior-SINAIS. No entanto, a relevância deste espaço se concretiza nas práticas e projetos que ali se
desenvolvem, caso contrário a brinquedoteca acaba reduzida apenas a mais um item de avaliação do curso, quando das visitas in loco, pelo MEC.
Este estudo se desenvolve a partir da do desafio de fazer com que o laboratório se constitua efetivamente num campo de ensino, pesquisa e
extensão para os estudantes, tanto do curso de Pedagogia quanto de outras áreas. Como metodologia foram utilizadas diversas estratégias de
atividades com projetos que vem sendo desenvolvidos e ampliados no Campus da Universidade onde é disponibilizado o laboratório para os
estudantes, professores e demais sujeitos. Desde a sua implantação no campus, em 2007, a brinquedoteca oferece campo de estágio
supervisionado aos alunos do curso que são trabalhadores em tempo integral e, por isso, impossibilitados de realizar as suas práticas em escolas
de educação infantil e creches. Deste modo, novos projetos foram necessários: (a) promoção de atividades lúdicas para filhos de alunos que
estudam no campus, no horário noturno; construção de jogos pedagógicos nas disciplinas de metodologias para alimentar o acervo de brinquedos
do laboratório; (c) oficinas de construção de brinquedos; (d) curso de brinquedistas como Atividade Acadêmica Complementar (AAC). Os usuários
do laboratório, além das alunas do curso que atuam nos projetos, são crianças na faixa etária de 2 a 12 anos, em sua maioria filhos de alunos que
estudam no mesmo campus e que necessitam trazer seus filhos para a Universidade. O atendimento é realizado pelas estagiárias e brinquedistas,
que são alunas parceiras do curso que, em sua maioria, fizeram o estágio na brinquedoteca e o curso do brinquedista. No semestre de 2017.1, o
laboratório contava com 17 estagiárias distribuídas nos diferentes projetos como a brinquedoteca Itinerante, e atendeu a 126 crianças da Cruzada
do Menor com visitas programadas a essa instituição no intuito de estender a brinquedoteca para fora dos “muros” da Universidade. Além disso,
mantém o campo de estágio supervisionado para alunos do curso presencial, 100%EAD e Flex, orientado pela coordenação do curso de Pedagogia.
Desenvolve, ainda, parceria com alunos do curso de Gestão Ambiental, Tecnologias da Informação e Jogos digitais que realizam suas práticas e
atividades de campo voltadas para projetos ambientais com as crianças e a elaboração de jogos digitais. As ações de formação e extensão no
laboratório pressupõem como objetivos atender às demandas de formação voltadas para a prática dos estágios supervisionados; estabelecer
parcerias com instituições como prática de extensão para os alunos do curso e, ainda, contribuir para desenvolver o sentimento de pertença dos
estudantes ao seu curso e à Universidade. As dificuldades para o desenvolvimento dos projetos, assim como em qualquer atividade desta
natureza, demandam a necessidade de atualização e adequação dos projetos à realidade dos estudantes e das disciplinas oferecidas no semestre
em curso, considerando que são os estudantes os principais atores, sujeitos que dinamizam os projetos e deles se apropriam. Os resultados
refletem os objetivos propostos e que se traduzem, a cada semestre, em novas parcerias, na adesão dos estudantes do curso à renovação da
matricula e na ampliação dos projetos de extensão com a Cruzado do Menor envolvendo a formação continuada dos professores que atuam
naquela creche e ainda a brinquedoteca itinerante inserida no planejamento da instituição como atividade curricular.
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RESUMO
Este estudo deriva de um projeto de pesquisa de iniciação científica, vinculado ao curso de Pedagogia. O projeto intenciona construir uma cultura
leitora, da qual decorre a formação de um procedimento investigativo que conduzirá o estudante universitário à prática de pesquisa. O Plano de
trabalho, de aluna participante do projeto de IC, intitula-se: "Leitura: da teoria à prática, uma atividade de pesquisa, cultura e recreação" e objetiva
pesquisar, de modo consistente e fundamentado, as técnicas para se formar um contador de histórias. Justifica-se a relevância deste estudo por
entender que a iniciativa está comprometida com três pilares fundamentais para a formação de um leitor: o gosto, o ensino e a pesquisa. Construir
um contador de histórias requer profundo envolvimento com a pesquisa, ou seja, com o conhecimento minucioso das bases linguísticas. A
pesquisa está em fase inicial de coleta de dados para a compreensão das técnicas e estratégias linguísticas que favorecem a boa expressão
estilística para contar uma história. Ademais, a escolha do tema é também exercício de muita pesquisa, quando se torna necessário uma
investigação que pense: texto-autor-leitor. A história escolhida deve encantar seu público tanto pela forma, quanto pelo conteúdo. Com isso,
espera-se obter - como resultado deste estudo - a formação de um grupo de contação de histórias que tenha uma performace consistente e muito
bem fundamentada. Um grupo que possa despertar o interesse pela leitura não apenas dentro do ambiente acadêmico, mas também na
comunidade em que se está inserido, com apresentações de contação de histórias e palestras acadêmicas sobre o ato de contar histórias em
escolas próximas ao Centro Universitário. Metodologicamente o procedimento discursivo dissertará criticamente acerca dos temas escolhidos
relacionando-os ou não com questões atuais e polêmicas na busca de um entendimento crítico sobre a sociedade. Os encontros no grupo de
pesquisa podem ainda ser assistidos por alunos que não estão vinculados ao projeto de pesquisa, mas queiram participar de alguma edição do
grupo de contação de histórias como colaborador/voluntário. Quanto ao procedimento de coleta de dados a pesquisa será qualitativa, pois
buscará no aprofundamento das interfaces existentes entre diferentes áreas compreensão e profundidade, relativizando as preocupações e não
generalizando ou objetivando (como seria o caso de uma pesquisa quantitativa). Logo, interessa a causalidade local, circular e simbólica do
problema levantado, sendo objeto básico e principal para a análise as palavras e ideias. Serão estudados textos literários instrumentos deste
procedimento. Ressalta-se que este Plano de Trabalho encontra-se em fase inicial e espera-se que, até a data do IX Seminário da Estácio/RJ,
tenhamos mais dados para apresentação.
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RESUMO
A identidade de gênero, embora seja uma constituição intersubjetiva, ela é, em muito, influenciada pelo contexto social, cultural e histórico no
qual o sujeito está imerso. Neste processo de formação, que se inicia desde o nascimento, não se pode desconsiderar a influência exercida pela
escola, uma vez que este espaço ocupa lugar de relevância na vida e desenvolvimento infantil. Especialmente no contexto da educação infantil,
que corresponde a uma fase sensível na formação da identidade da criança, a escola precisa ser considerada. Nesta etapa, destaca-se o lúdico, não
somente por ser uma das vivências mais significativas do universo infantil, mas, inclusive, por ser o eixo das estratégias pedagógicas desenvolvidas
para a promoção da aprendizagem. Assim, sabendo que o brincar infantil traz uma representação dos mundos real e subjetivo, investigar a relação
entre o lúdico e a constituição da identidade emerge como questão relevante. É, portanto, partindo desta realidade, que esta pesquisa se edificou
com o objetivo de investigar como os professores da Educação Infantil tem utilizado as atividades lúdicas como recurso mediador para discutir as
questões de gênero no espaço de sala de aula. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa do tipo exploratória, de abordagem qualitativa. O estudo
foi desenvolvido em uma escola pública, com 5 professores de educação infantil. Foi utilizado como instrumento para a construção dos dados a
entrevista semiestruturada. A análise dos dados, realizada por meio da técnica da análise de conteúdo, aponta que a relação entre ludicidade e as
questões de gênero no espaço escolar, em geral, tem emergido de forma espontânea, não planejada pelos professores. Nestes casos, eles
percebem-se despreparados para lidarem com esta temática e, portanto, apresentam dificuldades para intervir e mediar as situações em que as
questões de gênero se apresentam. Quando o fazem, acabam por desenvolver uma prática atravessada por suas concepções religiosas, sociais e
morais ao ensinarem seus alunos, o que pode favorecer a perpetuação de estereótipos, preconceitos e amarras sociais em relação ao tema.
Contudo, são capazes de perceber a representação simbólica das questões de gênero nas brincadeiras, as quais sinalizam os papeis e estereótipos
que tem sido socialmente construídos e internalizados pelas crianças. Destarte, os resultados deste estudo apontam para a necessidade de
ampliação da discussão no espaço escolar com vistas à proposição de atividades formação dos professores, de modo que eles possam ser capazes
de propor sistematicamente situações de aprendizagem que abordem a temática, mas, também, de intervirem nas diferentes situações
espontâneas que comparecem em sala de aula, visando uma formação integral do sujeito enquanto ser social e cidadão capaz de contribuir para a
formação de uma sociedade mais justa e igualitária.
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RESUMO
A disciplina Pesquisa e Prática em Educação VII têm como foco contribuir na formação do futuro pedagogo tendo em vista qualificá-lo na
apropriação do processo de construção do conhecimento científico na área da educação. Assim, a disciplina tem como foco a formação de
profissionais que busquem a superação do senso comum através de um posicionamento crítico diante das teorias e práticas educacionais
existentes no conjunto de relações sociais historicamente construídas. No entanto, a dificuldade na redação científica não reflete outra coisa senão
concepções falhas e pobres de ciência e comunicação. O objetivo do presente trabalho foi conduzir os alunos a uma estruturação e escrita inicial
do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC de alto nível. Participaram 70 alunos do 7º semestre do curso de Pedagogia da Faculdade Estácio de
Ibiúna. Dividiu-se em três processos: avaliação pré-intervenção, intervenção e avaliação pós-intervenção. Na avaliação pré-intervenção ocorreram
encontros individuais a fim de medir de forma qualitativa a construção do TCC, seguiu-se a isso o momento da intervenção constituído de
encontros individuais e grupais com foco em métodos e práticas para estrutura e escrita inicial da redação científica e por fim a avaliação pósintervenção, este momento constituiu da entrega da versão inicial do TCC pelo aluno e sucedeu a devolutiva individual da professora com
comentários específicos das primeiras versões do TCC. As análises foram realizadas de forma a verificar o nível de compreensão do aluno sobre a
estrutura do TCC e a escrita inicial de uma redação científica. Apesar dos desafios verificados no momento pré-avaliação, a exemplo, o número
elevado de alunos matriculados na disciplina, os resultados demonstram que os caminhos percorridos pelos alunos na construção da sua primeira
versão do TCC compreendem os objetivos do presente trabalho, que foi conduzir os alunos a uma estruturação e escrita inicial do Trabalho de
Conclusão de Curso - TCC de alto nível. Verifica-se a necessidade de um acompanhamento direcionado aos alunos para a construção do TCC a fim
de evitar falhas no seu processo de construção. Muitos desafios ainda devem ser superados na busca da escrita científica de excelência e na
contribuição de forma impactante ao avanço da ciência brasileira.
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RESUMO
A proposta deste estudo teve como objetivo geral analisar se a formação inicial dos professores contribui para a construção das competências
necessárias ao exercício docente na contemporaneidade. Assim, os objetivos específicos foram: Verificar quais habilidades necessárias ao
pedagogo para a construção das competências na contemporaneidade; investigar os principais obstáculos que impedem uma formação inicial de
qualidade na visão do docente. Adotamos como aporte metodológico uma pesquisa de caráter qualitativo para melhor aproximação com o objeto
de estudo, com base bibliográfica fundamental para o embasamento teórico seguida de uma investigação de campo. Os instrumentos utilizados na
construção dos dados foram a observação e o questionário, contamos com a participação de duas professoras do ensino fundamental I de uma
escola pública localizada em Águas Claras/DF. A partir de uma profunda análise dos dados, foram feitas três categorias: A concepção das
professoras sobre habilidades e competências, processo inicial de formação docente e obstáculos encontrados na prática docente na visão das
professoras. Na primeira categoria podemos perceber pelas falas das professoras, que estão de acordo em continuar se especializando mesmo
depois da formação inicial, para adquirir novas habilidades e competências ao exercício docente. Na segunda categoria, a formação inicial dos
professores contribui em parte para a construção das competências, a formação inicial é baseada muito na teoria e pouca prática. Na terceira
categoria, os dados apontam que o espaço físico das escolas, falta de valorização e desestruturações familiares são alguns dos diversos obstáculos
que as professoras precisam enfrentar durante o processo de aprendizagem dos alunos e chegam a interferir em sua prática de ensino. Os dados
nos permitem dizer que, os docentes não devem se satisfazer apenas com a formação inicial, devem procurar cursos e especializações no âmbito
educacional, assim assumindo a responsabilidade e exercendo seu dever de administrar o aperfeiçoamento do seu ofício. Os dados apontam que o
espaço físico das escolas, falta de valorização e desestruturações familiares são alguns dos diversos obstáculos que as professoras precisam
enfrentar durante o processo de aprendizagem dos alunos e chegam a interferir em sua prática de ensino. Na visão das docentes pesquisadas o
principal obstáculo que impedem uma formação inicial de qualidade é a teoria ser desvinculada da prática, assim inferimos que, o currículo do
curso de formação precisa passar por uma revisão para termos um aproveitamento melhor e que futuramente possa contribuir ainda mais na
construção das competências.
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RESUMO
Este estudo tem como tema a psicomotricidade no processo de alfabetização, e teve o seguinte questionamento: qual o impacto do trabalho com
a psicomotricidade no processo de alfabetização e letramento de duas turmas do primeiro ano do Ensino Fundamental em uma escola privada do
Distrito Federal? Para dar tratamento a este problema de pesquisa, o estudo teve como objetivo geral: analisar o impacto do trabalho com a
psicomotricidade no processo de alfabetização e letramento de duas turmas do primeiro ano do Ensino Fundamental em uma escola privada do
Distrito Federal. Como específicos: identificar as concepções das professoras sobre alfabetização e letramento; verificar a intercessão da ação
pedagógica com a práxis psicomotora; identificar se o tempo direcionado no planejamento do professor para trabalhar a psicomotricidade
contribui com a aprendizagem dos alunos. Sendo assim, optamos pela pesquisa de caráter qualitativo com o uso do questionário e observação
como instrumentos da pesquisa, na qual contamos com a participação de duas professoras regentes do 1° Ano do Ensino Fundamental de uma
escola privada do Distrito Federal. Para a análise e a interpretação dos dados, agrupamos os dados em três categorias, diante das informações
colhidas por meio da observação e do questionário aplicado, a saber: a concepção da psicomotricidade do ponto de vista das professoras;
estratégias utilizadas para trabalhar com a psicomotricidade; práticas de letramento utilizadas pelas professoras no processo de alfabetização. Os
dados demonstraram que não houve impacto do trabalho com a psicomotricidade, pois apesar das professoras terem a consciência do beneficio,
sua prática pedagógica deixa a desejar. Não tivemos acesso ao planejamento das professoras mas parece que este fica a cargo de um professor
especifico de psicomotricidade da escola. Identificamos que as professoras dão a devida importância de alfabetizar letrando. Devido à relevância
do tema desse estudo, esperamos contribuir para que docentes que lecionam nos anos iniciais, onde as crianças que lidam com movimentos
significativos para o processo de alfabetização, possam refletir acerca de suas práticas pedagógicas. Considerando a importância da
psicomotricidade tanto no planejamento quanto na execução do processo de ensino-aprendizagem.
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RESUMO
O estudo se debruça sobre a prática do bullying em estabelecimentos de ensino no Estado do Amapá. A questão indagadora que direcionou a
investigação foi quais percepções estão presentes no imaginário escolar acerca do fenômeno do bullying e que posturas as escolas adotam em
decorrência de situações que envolvem agressões físicas e psicológicas repetitivas entre estudantes? Trabalhou-se como hipótese básica a
premissa de que os profissionais da educação reconhecem a prática do bullying no cotidiano escolar, bem com suas consequências e possuem
capacitação/formação para lidar de maneira satisfatória com tal prática. A pesquisa tem como objetivo analisar e discutir as posturas presentes no
ambiente educativo e o papel da escola quanto à prevenção e combate ao fenômeno do bullying, por ser também lócus de formação ética e
moral. A investigação ocorreu em estabelecimento de ensino estadual, localizado no município de Santana, onde foram colhidas informações de
alunos, professores e coordenadores pedagógicos sobre como observam, percebem e lidam com as formas explícitas e veladas do bullying. Tratase de uma pesquisa descritiva com abordagem qualiquantitativa do problema, utilizando-se o método de abordagem hipotético-dedutivo e
método de procedimento estatístico. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados fontes bibliográficas, questionários e formulários de
perguntas, além de entrevista gravada. Os resultados alcançados na investigação revelaram que 90% dos professores e 88% dos alunos afirmaram
ter presenciado a ocorrência de bullying entre estudantes da escola; 100% dos professores afirmaram não haver projetos voltados à prevenção à
prática de bullying no estabelecimento; e, 94% dos alunos acreditam que a escola deveria adotar medidas mais rígidas como forma de punição ao
praticante de bullying. A pesquisa aponta que dos estudantes que dizem terem sofrido ou presenciado bullying, a prática se deu forma direta que é
caracterizada por imposição de apelidos, assédios, agressões físicas, ameaças e ofensas. Carência de formação continuada para saber como lidar
com o problema é apontada por educadores como um grande entrave. Por outro lado dizem que a escola precisa desenvolver projetos para
trabalhar valores éticos e morais com os alunos, além da necessidade de se criar mecanismos de aproximação mais efetiva entre a escola e a
família, a fim de que haja esforços integrados em busca de soluções. Como conclusão da pesquisa pode-se afirmar que a prática do bullying, em
suas mais repulsivas formas de manifestação, permeia o cotidiano escolar de forma muito evidente e que há uma ausência de trabalho pedagógico
voltado a inibir tal fenômeno muito em razão da pouca seriedade com que a escola tem tratado a existência da conduta internamente. Tal omissão
contribui para a consolidação de condutas delituosas de agressores, além do desencadeamento de baixa autoestima e de transtornos psíquicos
e/ou comportamentais das vítimas. Esse quadro contribui para tornar o ambiente escolar local hostil, pouco atrativo para estudantes, além de
inadequado para um processo ensino aprendizagem bem sucedido.
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RESUMO
Esta pesquisa tem como tema os desafios na alfabetização e letramento dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Com isso, traçamos o seguinte
objetivo: investigar as estratégias pedagógicas utilizadas por dois professores do Ensino Fundamental I, em uma escola pública do Distrito Federal,
no processo de alfabetização e letramento. Como objetivos específicos: verificar as concepções dos professores sobre a alfabetização e
letramento; identificar as principais dificuldades encontradas pelos alunos no processo de alfabetização e letramento, do ponto de vista dos
professores; averiguar as facilidades e dificuldades encontradas pelos professores na realização do processo de alfabetizar e letrar os alunos do
Ensino Fundamental. A abordagem desta pesquisa é de natureza qualitativa com fundamentação teórica em Minayo (2012). Optamos pelo uso da
pesquisa bibliográfica e de campo, tendo como instrumentos para coleta dos dados a observação e a entrevista realizadas com duas professoras
do primeiro ano do Ensino Fundamental I. Diante da trajetória da pesquisa bibliográfica deste estudo e a pesquisa de campo, os dados nos
permitiram verificar que as concepções das professoras sobre a alfabetização são ações de ensinar a codificar e decodificar letras, palavras e
sílabas de forma isoladas, fora de um contexto. Constatamos que as maiores dificuldades encontradas tanto pelos alunos como pelas professoras
são a ausência de uma formação continuada ausência dos pais no acompanhamento do processo de desenvolvimento da aprendizagem dos
alunos, e na falta de assistência, apoio, aos professores para desenvolverem um ensino e uma aprendizagem significativa aos alunos. As facilidades
encontradas são as experiências em sala de aula como alfabetizadora que as permitem lidar com segurança ao trabalhar os conteúdos. Ao final
deste estudo podemos dizer que a alfabetização ainda é um assunto bastante complexo no cotidiano da escola pesquisada, apesar de teóricos da
abordagem sociointeracionista sinalizarem a possibilidade de práticas alfabetizadoras através do letramento, ainda persiste nas escolas leituras,
cópias mecanizadas e sem aproximação com a realidade dos alunos.

IX Seminário de Pesquisa da Estácio

Educação e Licenciatura
Pedagogia

178

Título:

PEDAGOGIA HOSPITALAR: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA HUMANIZADA

Autor(es) Natália Aparecida de Jesus; Rosalina Rodrigues de Oliveira
E-mail para contato: rosalinasedf@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Práticas Pedagógicas. Classe Hospitalar. Aprendizagem

179
IES: ESTÁCIO BRASÍLIA

RESUMO
O objetivo dessa pesquisa foi identificar se a prática do professor no contexto hospitalar público dá continuidade ao trabalho pedagógico da escola
de origem do aluno. Para tanto, delimitamos como objetivos específicos identificar as dificuldades encontradas pelo professor no desenvolvimento
das suas práticas pedagógicas no contexto hospitalar e investigar quais as principais contribuições do trabalho pedagógico do professor com os
alunos hospitalizados. Os tipos de pesquisa utilizada foram bibliográfica e de campo. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de livros,
artigos e documentos do Ministério da Educação e foi fundamental para que houvesse embasamento teórico. A pesquisa de campo permitiu a
análise da relação entre teoria e prática. O local escolhido para a realização da pesquisa foi um hospital público localizado no Distrito Federal. O
campo de pesquisa foi escolhido em virtude do hospital conter uma Classe Hospitalar. Os sujeitos da pesquisa foram uma professora de Classe
Hospitalar. Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram observação e o questionário. A utilização desses instrumentos nos possibilitou
comparar o que a professora afirmou no questionário com a forma que ela trabalhou nos dias observados. Os dados nos permitiram abordar duas
categorias: a primeira categoria trata da prática pedagógica do professor em relação ao contexto hospitalar. Nela o professor fala como suas
estratégias podem dar continuidade à escola de origem do aluno. A segunda categoria trata das dificuldades encontradas pelo professor e suas
principais contribuições com os alunos hospitalizados. Podemos, assim, afirmar, a partir das ideias dos autores referenciados, que as crianças
hospitalizadas estão aparadas por lei e quando recebem qualidade no processo de ensino aprendizagem com todos os requisitos preenchidos,
consegue sim superar obstáculos o obter a continuidade da educação na escola de origem. Lembrando que o professor como mediador é
responsável por adequar suas práticas pedagógicas, com o objetivo de atender às necessidades dos alunos, mantendo o elo entre a escola o aluno
e a família, pois é o professor quem vai dar as instruções para a família do aluno de como prosseguir com a escola da criança. Podemos afirmar
que o aluno hospitalizado precisa, de algum modo, de um professor no âmbito hospitalar para dar continuidade ao seu processo de ensino
aprendizagem.
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RESUMO
O presente estudo buscou analisar quais os principais desafios encontrados por duas professoras para trabalhar o ensino e aprendizagem do aluno
com Síndrome de Down, no primeiro ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do Distrito Federal; identificar quais as estratégias
pedagógicas utilizadas pelas professoras em sala de aula para trabalhar o ensino e aprendizagem do aluno com Síndrome de Down e verificar
como tem ocorrido o processo de escolarização do aluno com Síndrome de Down na sala de aula regular. Atualmente, no Brasil, a inclusão é
enfoque de muitos estudos que buscam a melhor maneira de se trabalhar com as diferenças dentro das escolas de ensino regular. Nessa
perspectiva, a presente pesquisa tem como tema, reflexões acerca da inclusão de alunos com Síndrome de Down, pois esse grupo de pessoas tem
crescido muito em todo país, por conta do crescimento da população brasileira automaticamente aumenta o número de pessoas com Síndrome de
Down, e este grupo tem sido ao longo dos anos vitima do estigma e da exclusão. Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizamos uma
abordagem qualitativa, desenvolvendo-se em uma escola pública do Distrito Federal. Optamos por uma pesquisa de abordagem qualitativa por
considerar que desta forma conseguiríamos melhores resultados em relação ao nosso objeto de pesquisa e por considerar as singularidades e a
subjetividades, respeitando a livre opinião que cada um tem sobre o assunto. Os instrumentos utilizados na pesquisa para a coleta de dados foram
a observação e o questionário, pois a observação possibilita ao pesquisador, além de ouvir, também ter contato com a situação real. Tendo em
vista que para realização desta pesquisa não temos um prazo prolongado e nem muita disponibilidade de tempo, utilizamos além da observação, o
questionário, para coleta dos dados, pois entendemos que o questionário apresenta algumas vantagens no sentido de dar mais liberdade ao
entrevistado. A interpretação e análise dos dados foram elaboradas por meio da técnica da análise de conteúdo e da construção de categorias,
conforme indica Bardin (2012). Através da realização de pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo foi possível perceber que nos últimos
tempos, por causa da demanda da sociedade, tem crescido a procura de matrículas na Educação Inclusiva. E que há ainda muitas falhas no sistema
educacional brasileiro, desde a estrutura física das escolas até a formação dos professores para atender os alunos dessa modalidade. A revisão de
literatura nos possibilitou entender que, para uma boa mediação com os alunos com Síndrome de Down, os docentes precisam de uma boa
formação e subsídios teóricos para compreender como essas crianças aprendem para, a partir dessa compreensão, buscar metodologias e
recursos que favoreçam o desenvolvimento do aluno com Síndrome de Down. Ao longo da pesquisa de campo notamos que as docentes
investigadas se mostraram capacitadas para trabalhar juntos aos alunos com Síndrome de Down, tinham um bom conhecimento dos seus alunos,
utilizavam recursos e atividades adaptadas, promoviam atividades interativas e interviam mediando a interação dos alunos com deficiência juntos
aos alunos sem deficiência. Porém, as mesmas relataram as falhas nos cursos de formação de professores. Assim, inferimos que os nossos
objetivos foram atingidos pois, mesmo as professoras estando capacitadas para atuar nesta modalidade e saber quais as estratégias pedagógicas
devem ser utilizadas, apontam muitas lacunas durante a formação e atuação dos docentes o que dificulta o processo de ensino e aprendizagem do
aluno com Síndrome de Down. Constatamos que o papel do professor que atua na educação inclusiva é de muita relevância no processo de
formação do aluno e o conhecimento do docente sobre a Síndrome de Down é essencial para desenvolver as práticas significativas.
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RESUMO
O problema que suscitou a pesquisa consistiu em desvelar quais mudanças necessitam ser implementadas para que os docentes não sejam
atingidos pela Síndrome de Burnout, tendo em vista a precariedade do sistema educacional como um todo, e a falta de investimento na
valorização do profissional da educação. Sendo assim, a pesquisa objetivou averiguar se as escolas conseguem identificar quando os professores
estão com Síndrome de Burnout, bem como se esta interfere no trabalho do professor e no aprendizado dos estudantes. Além disso, procurou
buscar estratégias a serem adotadas pelos gestores para melhorarem a qualidade de vida destes professores. A pesquisa fundamentou-se em
Lettnin, Guarany, Jesus, Tamayo, Lipp, Aguiar e Almeida, para esclarecer questões relacionadas com as possíveis causas da síndrome, e sobre o
estado psíquico em que se encontram os professores quando sofrem da referida síndrome. O método hermenêutico-fenomenológico norteou o
estudo porque considera fundamental o ponto de vista dos sujeitos e porque busca entender o significado dos fenômenos, muitos deles ocultos.
Para investigar se as escolas buscam estratégias para auxiliar estes professores, foi realizada uma pesquisa qualitativa em duas escolas do
município do Rio de Janeiro, RJ, sendo uma da rede privada e a outra da rede pública. O estudo ocorreu entre janeiro de 2015 e abril de 2016. Os
dados foram coletados por meio de observações e entrevistas semiestruturadas com os docentes selecionados. O trabalho de campo cumpriu seus
objetivos, confirmando que gestores e docentes das escolas pesquisadas não identificam quando professores começam a apresentar os primeiro
sintomas da síndrome, por não escutá-los e por persistirem na cobrança das tarefas laborais pertinentes, mesmo nas horas vagas. Dados colhidos e
analisados constataram a real precarização do trabalho docente, sendo este um fator preponderante para o desenvolvimento da síndrome. Cabe
destacar, omissão e desconhecimento da síndrome pela comunidade escolar, e a falta de disponibilidade de horas de lazer dos acometidos pela
Síndrome de Burnout.
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RESUMO
O direito da Criança e do Adolescente fundamenta-se na “Doutrina da Proteção Integral”, o qual os considera sujeitos de direitos, e não mais
objeto de proteção perante a lei. Com base nessa determinação o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), criado
pela Lei n. 8.242 /91 é o órgão responsável por tornar efetivo os direitos, princípios e diretrizes contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA). Pautados por essa resolução a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos / Divisão dos Direitos da Criança e do Adolescente
da Prefeitura Municipal de Belém do Pará (SDSDH/DDCA- PMB-PA) desenvolve ações articuladas, a partir da execução de projetos com a rede de
apoio à criança e adolescente. A partir dessa realidade a presente pesquisa teve como objetivo principal realizar uma análise das ações
desenvolvidas pela SDSDH/DDCA- PMB-PA, a fim de compreender como as mesmas atendem ao princípio da proteção e garantia de direitos desses
sujeitos no município paraense. Como instrumentos de coleta de dados empíricos foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com os sujeitos
diretamente envolvidos nas execuções das políticas públicas implementadas. O percurso metodológico da pesquisa foi estabelecido em três
etapas. A primeira classifica-se como exploratória, na direção de um dos objetivos específicos do projeto: Realizar uma pesquisa bibliográfica e
documental sobre o objeto de pesquisa, que se constitui em espaço de atuação profissional do Serviço Social, as políticas públicas e a garantia de
direitos da criança e adolescentes na forma legal. Nesse sentido, foi realizado um levantamento bibliográfico e documental e em seguida
procederam-se as sistematizações do conteúdo. Na segunda foram realizadas as entrevistas semi-estruturadas, a sistematização e o início das
análises. O método de análise utilizado neste estudo possui caráter qualitativo. A análise temática do material coletado vem sendo realizada com
base na análise de conteúdo. A pesquisa encontra-se em sua 3ª etapa e os resultados obtidos permitem o alcance parcial de um dos objetivos
específicos proposto no projeto de pesquisa: Identificar as ações desenvolvidas pela SDSDH/DDCA- PMB-PA. As ações desenvolvidas abrangem as
cinco Regiões Políticas Administrativas (RPAS) de Belém do Pará e são divididas em demandas internas e externas ao órgão. As demandas internas
focam-se em outro Projeto desenvolvido no CIAM-Sideral (Centro de Internação de Adolescente Masculino) denominado: Sem amor não há (res)
socialização. Onde, verifica-se a participação integral da equipe técnica do CIAM-Sideral e da Divisão dos Direitos da Criança e do Adolescente da
Prefeitura Municipal de Belém do Pará em Palestras, Rodas de Conversas e Fóruns e as externas são demandas provenientes das necessidades da
sociedade que solicitam ações educativas junto ao mais diversificado público como Escolas, Centros Comunitários, Postos de Saúde. Todas as
ações desenvolvidas são focadas diretamente para as situações em que o direito da criança e do adolescente possa vir a ser violado a exemplo da
Exploração do Trabalho Infantil; Violência Física e Exploração Sexual; Tráfico de Pessoas; Preconceito. A implementação dessas ações preventivas
ocorre através de rodas de diálogo, debates, palestras, capacitações, as quais são realizadas em escolas, postos de saúde, instituições, e em
campanhas (mobilizações) em grandes eventos. Nessa ocasião, distribui-se o material educativo, como folders, cartilhas e afins. É importante
salientar que, embora haja uma grande mobilização por parte dos profissionais da SDSDH/DDCA-PMB-PA para cumprir a demanda de trabalho,
existem vários entraves que dificultam a efetivação satisfatória de acordo com o que é programado. Entre eles se destacam: a pouca mão de obra
designada a realização das ações práticas; dificuldade em conseguir multiplicadores para as ações, nos locais onde são feitas as atividades de
sensibilização; pouca estrutura de espaço f
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RESUMO
Este trabalho é parte de estudo realizado durante pesquisa de doutorado que teve como intuito identificar as dimensões da tutoria - perfil,
formação e prática - em universidades federais mineiras que possuem Centros de Educação a Distância. A pesquisa foi desenvolvida junto aos
atores de licenciaturas de universidades federais mineiras vinculadas ao sistema UAB, com o propósito de conhecer algumas dimensões do perfil,
dos processos formativos e da prática pedagógica relacionados aos tutores da EaD. Como suporte histórico, identificamos informações sobre a
regulamentação e regulação da educação a distância no Brasil, desde a sua implementação na década de 1970, até os Decretos vigentes, bem
como sobre a Secretaria responsável pela modalidade de educação no País. Autores como Bernadete Gatti, Maria Luiza Belloni, Daniel Mill e
Adriana Rocha Bruno compõem o referencial teórico do trabalho, uma vez que tratam das especificidades da EaD e, consequentemente, do papel
inédito delegado aos seus atores, por conta das especificidades do processo educativo relacionado a essa modalidade de ensino. Eloiza da Silva
Gomes de Oliveira e Lázaro Santos, assim como Edinéia Aparecida Blum, também trazem importantes contribuições a esta pesquisa, com a
discussão sobre a importância da formação dos que atuam na educação a distância, devido ao surgimento de uma nova cultura educacional, na
qual uma nova prática pedagógica passa a ser estruturada, não bastando a transposição da prática pedagógica do ensino presencial para o que o
ocorre virtualmente. O trabalho se desenvolveu tendo por base o estudo bibliográfico, a análise documental e a pesquisa de campo realizada com
tutores, coordenadores de curso, professores, coordenadores de tutoria e alunos. As respostas obtidas foram analisadas à luz do que o referencial
teórico apresenta sobre outras pesquisas realizadas, bem como o que é definido pelos documentos oficiais sobre as dimensões da tutoria. Há uma
realidade, apresentada pelos pesquisados, diversa do que identificamos por meio de nossa prática e pelo levantamento bibliográfico que
realizamos sobre o tema. No entanto, quando a tutoria começou a revelar os problemas enfrentados na prática – que imaginávamos ser, a
princípio, a carência de formação –, começamos a identificar algumas lacunas que dificultavam essa prática: precária participação do professor da
disciplina no dia a dia do curso; ausência de momentos com o professor para discussão teórica e de questões práticas do curso; centralização da
elaboração de material didático na figura do professor; inexistência de estabelecimento de critérios de avaliação, por parte do professor, das
atividades da disciplina; ausência de orientações para realização dos relatórios de notas, de participações dos alunos; critérios de avaliação das
atividades da disciplina elaborados somente pelo professor; ausência de acompanhamento por parte do professor da disciplina na plataforma e
falta de participação da tutoria na elaboração das atividades avaliativas. Os problemas apontados pelos tutores estão mais voltados à prática do
professor do que à da própria tutoria, evidenciando-se dois extremos: ora o professor atua sozinho, excluindo a tutoria do processo; ora a tutoria é
responsável, solitariamente, por algumas ações. Isso vai ao encontro do que verificamos ser atribuição da tutoria, ou seja, corrobora com as
respostas dos tutores sobre como realizam as funções: ora as realizam sozinhos, ora não as realizam.

Título:

DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR EM COMUNICAÇÃO SOCIAL: DO MERCADO PARA A SALA DE AULA

181

Autor(es) Julio Cesar Santos da Silva; Laélia Carmelita Portela Moreira
E-mail para contato: julioleiria@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Docência no Ensino Superior, saberes pedagógicos, prática pedagógica, formação de professores
RESUMO
A docência no ensino superior ainda é um vasto campo em construção e são muitas as lacunas apontadas sobre a atuação e formação do
professor para esse nível de ensino por diversos autores (Isaia, 2006; Veiga , 2006; Masetto, 2012; Gatti, 2016; Therrien et al, 2016, dentre outros).
Mesmo tendo sofrido algumas transformações nas últimas décadas, a ausência de políticas voltadas para a formação docente nesse segmento
ainda representa um relevante ponto de atenção. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n° 9394/96, possibilitou uma vasta
reforma educacional, principalmente nas Instituições de Ensino Superior (IES), contudo, no que se refere à formação do docente do ensino
superior, a previsão legal é vaga. É preciso considerar também a diferenciação que existe entre os que atuam nas IES públicas e os que trabalham
no setor privado. No primeiro caso, apesar da exigência de que os docentes tenham diploma de mestres e/ou doutores, é ponto pacífico que esses
cursos prepararam mais para a pesquisa do que para a docência. Tamanha fragilidade na formação do docente universitário levanta preocupações,
pois nas últimas décadas tem sido crescente o número de estudantes que ingressaram no ensino superior, o que acarretou para muitas IES a
necessidade de aumentar o quadro docente. As públicas por meio de concursos, que não exigem a formação para a docência universitária; e as
privadas, encontrando a solução na contratação de profissionais oriundos do mercado de trabalho, porém, sem qualquer preparo formal para a
docência, especialmente em cursos de perfil profissional mais acentuado, como o de Comunicação Social, objeto de interesse desta pesquisa.
Muitas vezes os profissionais são recrutados por serem bem sucedidos em suas profissões, o que nos leva ao problema da falta de preparo desses
profissionais para enfrentar os desafios da sala de aula. A questão é que a expertise profissional não basta. Assim, algumas questões norteiam a
pesquisa que aqui se apresenta: Como esses profissionais se tornam professores? Que desafios enfrentam no cotidiano da sala de aula? Que tipo
de saberes, além daqueles próprios de sua formação disciplinar mobilizam para dar conta do cotidiano da sala de aula? A partir desse contexto,
temos como objetivo investigar como se dá a construção da formação docente na área de Comunicação Social, na condição de professor no ensino
superior privado, e de que modo esse profissional enfrenta os desafios da sala de aula. Além da necessidade de compreender o que constitui a
atividade de ensinar de um modo geral, e sua relação com a formação do professor em um contexto mais amplo, surge a necessidade, também, de
investigar como se dá a construção dos saberes pedagógicos do professor que atua nesse nível de ensino, já que inexistem políticas públicas que
estabeleçam diretamente uma orientação para a formação pedagógica do professor do ensino superior. A metodologia abrange, ao lado de uma
análise crítica da contribuição de diversos autores sobre o assunto, a coleta de dados, junto a professores de dois cursos de Comunicação Social,
por meio de entrevistas e observação em duas IES privadas do Rio de Janeiro. A pesquisa encontra-se em fase de revisão bibliográfica, entretanto,
o que se pode constatar até o momento, a partir da análise de trabalhos apresentados, é que somente os conhecimentos prático e técnico não são
suficientes para a atuação na docência do nível superior, o que evidencia a relevância e oportunidade da investigação.
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RESUMO
Ao longo da história, a escola pública no Brasil tem contribuído com a exclusão e a produção do fracasso escolar de muitos sujeitos das classes
populares. Essa pesquisa visa investigar quais são os obstáculos para as crianças das classes populares chegarem à escola e, quando chegam, nela
ficarem e fazerem o percurso a que têm direito. Este estudo está embasado nos referenciais teóricos de autores como Arroyo (1992), Freire
(2006), Esteban, (2002), Geraldi (1999) e Coragio (2007) e caracteriza-se como uma pesquisa-ação participativa. Quanto aos instrumentos de
coleta de dados foram utilizados o diário de campo para registrar as observações percebidas no/do/com o cotidiano, bem como os registros das
conversas e as escutas, gravadas, que envolveram diferentes sujeitos: os educandos e seus familiares; educadores e educadoras que atuam na
educação em tempo integral e equipe pedagógica de uma escola municipal de Ensino Fundamental de Vitória, ES. Também foi realizada uma
pesquisa documental dos relatórios do Ministério da Educação a respeito dos dados da educação pública no Brasil. Os resultados da pesquisa
apontaram como os preconceitos e os estigmas terminam sendo interiorizados pelos alunos e passam a ser componentes de sua autoimagem e de
suas posturas frente ao próprio rendimento. A negação das diferenças culturais e o ajuste das identidades dos estudantes fixadas pelo modelo
hegemônico que considera um único conhecimento como válido, contribuem para o fracasso escolar. É necessário que os profissionais da
educação tenham a consciência da importância dos saberes populares, conhecimentos que não são científicos e acadêmicos, mas que têm o
mesmo valor, pois são adquiridos e compartilhados durante as necessidades da vida , sendo reconhecidos na academia como “fundos de
conhecimento”. Perceber que trabalhar na perspectiva da educação popular exige, segundo Freire, uma nova pedagogia, um novo currículo, que
atendam às necessidades dos educandos, resgatando sua cidadania e os concebendo como sujeitos do seu conhecimento. Desta forma o educador
educa e é educado por meio do diálogo constante, proporcionando o crescimento conjunto, permeado pela premissa da prática indissociabilizada
da teoria.
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RESUMO
A prática dos professores de recente ingresso na docência se apresenta, no geral, como um período de muitos desafios, como: relacionar os
conteúdos aprendidos na formação inicial com a realidade do trabalho na escola, elaborar planejamento adequado à diversidade presente na sala
de aula e, principalmente, a mudança do foco de como ensinar, privilegiado durante a formação, para como se dá a aprendizagem dos alunos. O
início de uma prática pedagógica voltada para atender as necessidades que se apresentam e o estabelecimento de uma relação de diálogo com os
estudantes é, sem dúvida, uma aprendizagem que se completa na prática. O início da docência é uma fase de máxima importância para a
constituição da identidade do professor, bem como para a consolidação de sua prática pedagógica. A partir de tais reflexões, o presente trabalho
tem como objetivo uma análise das fragilidades da formação pedagógica para o início do exercício da docência, e das estratégias que os
professores constroem para o enfrentamento dos desafios da sala de aula, a partir da ótica de professores iniciantes na docência da Rede de
Ensino do Município de Duque de Caxias, com turmas do 1º ao 3º Ano de Escolaridade (Ciclo de Alfabetização). Compreender tal problemática fazse relevante e pertinente já que a literatura sobre o assunto aponta a dissociação entre teoria e a realidade da sala de aula, como indicam os
estudos de Gatti (2010) e Libâneo (2012, 2013), entre outros pesquisadores da área da educação. O estudo apresenta uma discussão teórica sobre
as características e desafios da profissão docente no seu período inicial, a formação inicial de professores na literatura acadêmica, e o papel da
gestão na formação continuada do professor iniciante. A metodologia da investigação é qualitativa e foram escolhidos, para a coleta de dados, os
seguintes instrumentos: análise de documentos, observação e entrevistas semiestruturadas. Para a interpretação e validação dos dados coletados,
será utilizada a estratégia da triangulação dos dados para a elaboração do relatório final. Os resultados parciais sinalizam a necessidade de uma
revisão nas estruturas e no currículo da formação inicial, bem como a necessidade de formação de políticas de acolhimento e de formação em
serviço, conforme as necessidades dos docentes em suas diferentes etapas da carreira.
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RESUMO
O trabalho docente envolve vários saberes que os professores devem conhecer e a abrangência desses saberes mostra que o trabalho docente é
repleto de dificuldades que repercutem como desafios na formação dos professores. Desde a década de 1980 vêm se destacando no Brasil
pesquisas sobre formação docente que mostram que as licenciaturas continuam arraigadas a uma proposta tradicional de formação
desconsiderando aspectos importantes para o trabalho do professor, tais como as especificidades dos saberes docentes, o caráter subjetivo e as
formas de organização deste trabalho. Estudos vêm enfatizando a prática pedagógica e os saberes tanto pedagógicos como epistemológicos em
relação ao conteúdo escolar que deve ser ensinado e apreendido em contraposição a estudos anteriores que reduziam a profissão do professor a
um conglomerado de competências e técnicas separando a formação da prática cotidiana. É com esse olhar que se poderá compreender a
complexidade da prática pedagógica e dos diversos e diferentes saberes nela implícitos e resgatar um dos papéis fundamentais do professor:
construir com seus alunos conhecimento a respeito dos diferentes campos de conhecimento, das diferentes disciplinas. Tomando por base essas
pesquisas, o objetivo deste trabalho é investigar e analisar como os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental representam socialmente
conhecimentos de conteúdos específicos que deveriam abordar junto a seus alunos. O referencial teórico baseia-se em autores e principais
representantes que abordam as teorias que fundamentam o estudo, quais sejam elas: as Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici, os
Saberes Disciplinares, conforme desenvolvido por Maurice Tardif e como metodologia para análise dos dados coletados o Modelo da Estratégia
Argumentativa (MEA), proposto por Monica Rabello de Castro e Janete Bolite-Frant, que observará os discursos mais ou menos persuasivos
tomando este modelo orientado pela virada retórica como fundamental. Para coleta de dados serão realizadas entrevistas semiestruturadas com
professores de escolas públicas do município do Rio de Janeiro sendo cerca de 15 professores da rede municipal e 15 da rede federal. Para isto, foi
elaborado um roteiro composto por uma primeira parte relativa ao perfil do respondente e uma segunda contendo dez questões relativas aos
temas que são ensinados nos anos iniciais do Ensino Fundamental em que os respondentes deverão assinalar aqueles que tem menos/mais
dificuldade para ensinar aos seus alunos e explicar as razões para tal. Este estudo em curso observa trabalhos que mostram que a formação do
professor polivalente tem sido generalista e que os futuros professores, saem da Educação Básica para as licenciaturas do Ensino Superior sem
dominar competências previstas para egressos dessa etapa da educação. Esses trabalhos mostram como os conteúdos específicos (saberes
disciplinares) têm sido abordados com superficialidade durante a formação inicial, o que ficou evidenciado a partir das dificuldades que os
professores relataram ter em dar aula, pela insegurança relativa a esses conteúdos e pela falta de articulação entre os saberes disciplinares e os
conteúdos pedagógicos que tiveram em seus cursos. Já em relação à formação continuada evidenciou-se que esta pouco contribuiu para a
construção do conhecimento disciplinar e pedagógico. Ao discutir sobre os saberes docentes e a formação de professores, destaca-se a relevância
de pesquisas que se voltem à identificação e análise dos saberes que se iniciam a partir do enfoque dos próprios sujeitos especificamente
envolvidos, , ou seja, dos professores, e entender como estes são integrados ao seu fazer pedagógico reconhecendo-os como sujeitos de
conhecimento e geradores de saberes, para que através dos resultados obtidos se promovam reflexões sobre a formação desses professores e
sobre a necessidade de novas estratégias dirigidas a melhor qualificação docente.
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RESUMO
O campo de estudo aqui delineado corresponde à cidade de Macapá/Oiapoque, por sua característica fronteiriça. Sua peculiaridade está
relacionada a sucessivas migrações e por ser via principal do estado do Amapá em direção à Guiana Francesa. Sua diversidade cultural é ímpar,
destacando-se seu multiculturalismo através dos povos quilombolas, ribeirinhos, indígenas e de além-fronteiras, oriundos da Guiana francesa e
Suriname. Muito do trabalho docente vem da cultura na qual o professor está inserido. Esse veicula informações e diálogos pertinentes à
comunidade a qual pertence, e mesmo que sua vivência profissional ocorra em espaços multiculturais, seu trato social é calcado em sua cultura de
origem. A dificuldade que os professores oriundos do meio urbano encontram para se identificar com a diversidade cultural é algo ainda presente
em escolas de fronteira. Um dos determinantes da precariedade da educação nestas regiões é a quase ausência de um corpo de profissionais que
vivam junto às comunidades, que sejam oriundos dessas comunidades, porque estes carregam consigo uma gama de conhecimento da realidade
social, cultural, política e econômica que poderá contribuir para o desenvolvimento de uma prática pedagógica contextualizada. Contribuindo para
o cenário multicultural da região, além dos povos indígenas e quilombolas, temos as comunidades ribeirinhas. Compondo a diversidade cultural
amapaense os ribeirinhos se caracterizam pelo imperativo de ligação de suas vidas com os rios amazônicos, de onde retiram, de fontes naturais,
sua subsistência. Povo humilde, manteve-se em associação com a floresta amazônica, gerando ali laços com os demais povos viventes na região,
tais como, índios e quilombolas. O objetivo desta pesquisa foi analisar as representações sociais do trabalho docente pelos professores ribeirinhos
de educação básica (ou viventes na cultura ribeirinha), inseridos no contexto de diversidade de fronteira na região de Macapá/Oiapoque. Os dados
foram obtidos através de entrevistas semiestruturadas com 12 professores de diferentes etnias, que se relacionam com a cultura ribeirinha, e
posteriormente analisadas sob a luz do Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA). O MEA oportuniza o acesso às representações sociais da
análise argumentativa da fala, evidenciando teses e seus argumentos, recriando o contexto em que foram enunciadas, ou seja, os ‘momentos de
negociação’, considerando os aspectos que caracterizam a cultura do locutor. Os resultados, ainda parciais, sugerem um sentimento de desalento
quanto às condições de trabalho e a predominância de uma pedagogia excessivamente tradicional, desvalorizadora de aspectos culturais
fundamentais à constituição da identidade desses povos.
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RESUMO
A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira -Unilab representa um núcleo educacional pautado na cooperação
solidária e internacional para o desenvolvimento através da Cooperação Sul-sul. A instituição foi criada pela Lei Nº 12.289/2010 e implantada com
a missão institucional de formar e qualificar recursos humanos, visando o desenvolvimento dos países da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa – CPLP (UNILAB, 2013). Ainda enquanto projeto de Lei (3891/2010) a Unilab foi disputada pelo estado da Bahia através do recurso
interposto pelo então deputado João Almeida PSDB/BA) que alegava ter o estado baiano a maior quantidade de negros do Brasil. Todavia,
Redenção foi escolhida para ser sede por ter sido a cidade pioneira em abolir a escravatura em 1883, além de ter maior proximidade geográfica
com a África. (UNILAB, 2013). Posteriormente, em 2014, foi inaugurado o campus da cidade de São Francisco do Conde, na Bahia Os estudantes
internacionais são selecionados a partir de um modelo de seleção próprio da Unilab, o Processo Seletivo de Estudantes Estrangeiros – PSEE, em
que anualmente, servidores técnicos e docentes atuam como emissários da Universidade e se dirigem a cada um dos seis países parceiros para
aplicar provas de redação sobre temas de atualidades. Para esta ação o correr, a Unilab conta com o apoio logístico e de divulgação do Ministério
das Relações Exteriores e das Embaixadas Brasileiras nos respectivos países, possibilitando a aplicação das provas nos Centro Culturais Brasil-África
ou em Universidades locais. Objetivo: Identificar as percepções dos emissários acerca do processo seletivo internacional da Unilab e das agendas
internacionais propostas. Metodologia: Pesquisa documental através dos registros das seleções internacionais e a realização de entrevista com
emissários, além da percepção do autor, uma vez integrante da comissão permanente de seleção. Resultados: Verificou-se pontos positivos e
pontos que necessitam ser melhorados nas tratativas que envolvem a seleção internacional. Como ponto positivo, pode-se citar o fortalecimento
das relações com os parceiros internacionais, estabelecimento de ações em conjunto, promoção de oportunidades bilaterais, qualificação de mão
de obra, fortalecimento da cooperação educacional, no âmbito da Cooperação Sul-Sul. Como ponto a melhorar encontra-se a necessidade de uma
melhor articulação com pontos focais para a realização do processo seletivo, melhorar a divulgação junto aos países parceiros, necessidade de
apoio sistemático do Ministério das Relações Exteriores nas tratativas de seleção internacional, conscientização da gestão superior da universidade
para as ações do processo de seleção e alto custo para a universidade. Conclusão: A Cooperação educacional reforça a relação entre os países
através de ações conjuntas com objetivos congruentes. A Seleção internacional, nos moldes da Unilab, possibilita o acesso a estudantes oriundos
de diversos países africanos e do Timor-Leste na Ásia, fortalecendo a qualificação de pessoal para estes países. Necessário citar, ainda, a
necessidade do aprimoramento do processo seletivo para que este garanta sua eficácia e eficiência.
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RESUMO
O trabalho do professor tem características que frequentemente o expõem a situações diversas: precárias condições de trabalho, multiplicidade de
tarefas, aumento de exigências cognitivas, perda de autonomia, falta de diálogo com gestores da escola e familiares de alunos, falta de valorização
do trabalho realizado, indisciplina dos alunos, baixos salários, imagem negativa da opinião pública. Esses fatores, quando persistentes, podem levar
à Síndrome de Burnout, que é um fenômeno em expansão na atualidade, conhecido como “esgotamento profissional”, “estresse existencial”,
“estresse profissional”, entre outros. Esse quadro justifica o presente estudo, que tem como objetivo investigar representações da síndrome de
Burnout por professores do Ensino Fundamental afastados de sala de aula e que permanecem desenvolvendo atividades administrativas nas
escolas, em situação de readaptação. A pesquisa baseia-se em trabalhos sobre a síndrome de Burnout na área educacional e tem como referencial
teórico-metodológico a abordagem moscoviciana das representações sociais. Na primeira fase do estudo participaram 100 professores, de 10
escolas do Rio de Janeiro, que responderam ao Inventário de Burnout de Maslach. Trata-se de um instrumento de medida construído em forma de
questionário, em uma perspectiva tridimensional: “esgotamento emocional”, “realização pessoal no trabalho” e “despersonalização”. Os
resultados da análise apontaram sinais de Burnout em aproximadamente 15% dos docentes. Em seguida foram realizadas entrevistas semidirigidas
com 14 professores readaptados, afastados de sala de aula tanto por fatores físicos quanto emocionais. A análise de conteúdo temática de suas
falas baseou-se em dois temas-chave e respectivas categorias: “Readaptação do docente” (“trabalho anterior”, “trabalho atual”, “razões para
mudança de atividade”) e “Síndrome de Burnout: aspectos médicos, psicológicos e sociais” (“informações”, “causas”, “prevenção”). Respostas à
seguinte questão de “indução de metáforas” foram fundamentais para a análise, reforçando o conteúdo das entrevistas: “Se a síndrome de
Burnout pudesse ser outra coisa, o que seria? Pode ser um animal, um vegetal, um mineral, por exemplo. Justifique”. Alguns significados expressos
pelos professores mostram suas emoções diante do problema: “É como se fosse um cachorro que pode se tornar agressivo quando maltratado”;
“Um touro enlouquecido, a fúria é muito grande, o impacto é terrível, e a gente fica à mercê”; “É como uma cobra, a gente não percebe quando
ela vem, a gente não vê, e quando vê, já atacou”; “Seria um leão, porque ele vem de mansinho e te ataca com as unhas, te arranha, te morde e no
final te dá uma abocanhada. Eu acho que seria brigar com um leão”; “Seria um animal que paralise, algum animal que paralise o ser humano”.
Esses resultados mostram elementos consensuais, nucleares no discurso do grupo: o “sofrimento” e a “impotência” diante da situação física, social
e emocional em que os sujeitos se encontram. Se sentem “atacados” não só na mente, mas no corpo também. Vários entrevistados
reconheceram a síndrome em si mesmo, o que demanda atenção das escolas quanto a enfrentar o mal-estar de profissionais em seu cotidiano,
que muitas vezes remete a um problema de saúde. Faz-se necessário, portanto, maior compreensão sobre as circunstâncias em que se encontram
essas pessoas no interior do espaço escolar e reflexões sobre o modo como eles podem ser melhor amparados.
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RESUMO
A pesquisa que vem sendo realizada busca compreender e fazer um registro das casas unifamiliares modernas encontradas em Ribeirão Preto,
construídas a partir da década de 1950. Essa pesquisa justifica-se pelos escassos estudos realizados sobre o tema, muito embora se trate de um
importante momento histórico, no qual a cidade transforma sua paisagem eclética, nela imprimindo o vocabulário moderno das estruturas de
concreto e grandes panos de vidro. A metodologia da pesquisa consistiu na identificação das casas modernas situadas em bairros adjacentes ao
centro, dentre os quais foram selecionados 15 exemplares para estudar e discutir características morfológicas, materiais e programáticas. Na
década de 50, em Ribeirão Preto, houve a procura, por uma população elitizada, de um bairro com características estritamente residenciais, já que
o centro se encontrava em processo de especulação imobiliária. As residências construídas nesses novos bairros, nos arredores do centro, eram
projetadas com uma nova linguagem arquitetônica, trazida pelos arquitetos e engenheiros vindos de São Paulo, onde a arquitetura moderna já
havia dado as caras há vinte anos. As características mais marcantes que se revelam nesses projetos foram os cômodos simétricos e retilíneos, as
grandes janelas com caixilhos metálicos, o acabamento das paredes externas em pedra e os jardins privativos. No programa notamos uma
incorporação dos hábitos interioranos, com a inclusão do fogão a lenha e por vezes até galinheiro. A televisão, agora comum em muitos lares, fez
o programa residencial se adaptar, reservando uma sala para o seu uso e recepção de convidados. Apesar do conceito corbusiano de máquina de
morar ter sido disseminado como modelo ideal da habitação do século XX, o que percebe-se no Brasil, sobretudo no interior, é que houve sim
influências do modernismo europeu, permanecendo, contudo, muitos aspectos organizacionais da casa brasileira tradicional, tripartida. Os
resultados obtidos até agora apontam uma grande diferença entre as ideias europeias e o modelo brasileiro no que tange à sua adaptação.
Primeiramente, a questão climática tornou substancial a criação de artifícios para controle da insolação. No período colonial, essa função cabia aos
muxarabis, de origem árabe, trazidos pelos portugueses. Na década de 1920, nas viagens empreendidas às cidades coloniais mineiras, Lúcio Costa
e sua equipe do SPHAN redescobrem as janelas-muxarabis, presentes em muitos projetos residenciais do arquiteto. Imbuídos do discurso
moderno, esses elementos foram substituídos pelos brises-soleil, que marcaram a estética dessa arquitetura de meados de século. Havia ainda o
abismo social existente no Brasil, agravado pelo desenvolvimento desigual entre capitais e interior. Mesmo com a chegada da ferrovia, no final do
século XIX, os profissionais arquitetos eram escassos na região de Ribeirão Preto, de modo que muitas das residências levantadas pertencem a um
grupo restrito de nomes, alguns inclusive, engenheiros. É ainda importante ressaltar que a arquitetura moderna brasileira amparou-se no discurso
da construção da identidade nacional, enquanto que na Europa ela foi motivada sobretudo pela urgente reconstrução das cidades no pós-guerra. A
habitação de massas torna-se uma preocupação de arquitetos como Affonso Eduardo Reidy e Vilanova Artigas, mas também afirma a identidade e
a modernidade nacionais, cuja estética seria assimilada nas casas da elite erguidas no interior paulista. A elite historicamente enriquecida pela
economia do café e, posteriormente, pelas atividades comerciais e industriais, ditava as novas formas do habitar moderno, verificadas a partir
desta amostra referente à cidade de Ribeirão Preto. A pesquisa, ainda não concluída, buscará enriquecer a documentação desses exemplares
históricos e esboçar as transformações da casa ribeirão-pretana ao longo dos anos.
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RESUMO
Nas últimas décadas o país passou a fazer parte do grupo econômico denominado de BRICS. Sigla em Inglês que significa “tijolo” e que empresta a
primeira letra do nome dos cinco grandes países que a compõem. “B” de Brasil, “R” de Rússia, “I” de Índia, “C” de China e em 2011 ganhou o “S”
de África do Sul. Isto se traduziu, no Brasil, em uma mobilidade social, onde estratos sociais classificados mais abaixo da pirâmide social migraram
para a parte superior desta pirâmide. Esta “movimentação” das camadas sociais foi denominada de” A nova Classe média”. Essa definição utilizada
pelo economista Marcelo Néri, visa analisar e compreender o termo com base nos dados oficiais do IBGE (Instituto Brasileiro de Estatística) e mais
especificamente a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), que produz dados sobre população, educação, trabalho, renda dentre
outras. Parte das definições atualmente utilizadas são oriundas de estudos sociológicos realizados a cerca de 60 anos que procuravam à época,
traduzir e refletir o pensamento da sociedade norte americana. De acordo com estes estudos, coexistiam duas classes médias, uma, estava
baseada na propriedade e a outra, baseada no meio de ocupação. Segundo este estudo, a classe média antiga, baseada na propriedade cederia seu
lugar para a “nova classe média”, então baseada nas ocupações, sendo o mercado de trabalho o responsável pelo acesso ao dinheiro, prestígio e
poder. Esta pesquisa justifica-se, pela importância dos elementos construtivos de uma edificação. Além do fator simbólico-afetivo, os materiais de
uma edificação podem “contar” a história das intervenções feitas pelos moradores nas suas residências. Cada material possui um custo de
implementação e desta forma, mapear essa diversidade de materiais utilizados na edificação é de certa forma mapear, no tempo e no espaço, as
possibilidades financeiras de cada morador em relação à sua moradia. Contudo, a pesquisa justifica-se também devido à escassez deste tipo de
pesquisas em assentamentos informais em especial nas favelas, que estudem a composição dos materiais nas edificações, principalmente como
produto da variação de renda familiar. A pesquisa tem por objetivo geral investigar e analisar, em que medida, o aumento de renda possibilitou o
emprego de diferentes tipos de materiais utilizados nas residenciais na favela. Como objetivo específico, visa contribuir para um melhor
entendimento da questão, mapeando de forma detalhada de que forma são utilizados os recursos da renda familiar, sendo observados tanto no
aspecto do aumento da renda ocorrida em anos anteriores, como o que verifica-se no atual momento, uma queda na renda e desta maneira,
busca contribuir para uma definição dos principais materiais utilizados nos assentamentos informais em especial no Morro do Estado. O princípio
norteador para a escolha da área de pesquisa, deve-se ao fato de que a área estudada, o Morro do Estado, está localizado na área central da
Cidade de Niterói e conta com grande quantidade de serviços e de lojas especializadas em materiais do setor da Construção Civil, servindo, desta
forma de apoio às reformas, ampliações e demais melhorias feitas pelos moradores. Esta pesquisa buscará referência no período, onde observouse, através das pesquisas mais recentes a mobilidade no estrato social da população brasileira. Desta forma busca-se estudar o período
compreendido entre os anos 2000 e 2010. A metodologia será feita em: Leitura atualizada e pertinente sobre as questões habitacionais, políticas
públicas do setor de habitação popular, favelas, urbanização e assuntos pertinentes ao tema. Medições (aparelhos de precisão) feitas em duplas de
pesquisadores, sistematização e análise dos dados e produção de material gráfico. A pesquisa encontra-se em fase final de conclusão. Porém,
pode-se observar a importância da renda na melhoria das condições de vida dos moradores das favelas, seja através dos materiais, ou ainda
através das ampliações em suas moradias.
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RESUMO

O presente trabalho tem como proposta a análise da atuação feminina no campo da arquitetura a partir de sua inserção em instituições de ensino.
O recorte temporal se constitui do período que antecede a oficialização da arquitetura como categoria profissional no Brasil até a década de 1940,
contexto em que ocorre a separação da área de arquitetura de outras como as engenharias e as artes nas principais instituições brasileiras. Esta
temporalidade foi definida a partir da constatação de uma quase ausência de estudos que relacionam a participação da mulher no período
definido. Para delimitar este percurso foram necessárias incursões na esfera internacional no que diz respeito à participação da mulher em
instituições que ofertavam o curso de arquitetura e já eram observadas como referência para conformação do ensino no Brasil. As questões
levantadas giram em torno da construção de uma narrativa histórica na qual a mulher não é plenamente considerada como sujeito ativo, o que
acarretam lacunas na consolidação dos estudos de gênero relativos ao campo tanto da história, quanto da arquitetura. A pesquisa implementada
busca relacionar quantitativamente e qualitativamente que a participação feminina no cenário acadêmico arquitetônico, se estabelece de maneira
gradativa e crescente. A metodologia de pesquisa utilizada corresponde uma análise histórico documental de instituições de ensino que ofertavam
cursos de arquitetura, bem como realização de pesquisa historiográfica. Visa com esta perspectiva problematizar historiografias mais tradicionais
que tangenciam a participação da figura feminina na conformação de seus discursos e, ao mesmo tempo, fazer uma relação com o cenário atual,
onde as mulheres são o grupo preponderante na maioria dos cursos de arquitetura do Brasil. Propõe-se também destacar sua participação na
construção do saber arquitetônico e os embates que envolveram a figura feminina num campo antes predominantemente masculino. A partir da
reconstituição da efetiva participação da mulher no campo da arquitetura, através de sua própria formação acadêmica, conclui-se que houve uma
invisibilidade deste sujeito histórico, atendendo as demandas e valores vigentes da sociedade no contexto delimitado pela pesquisa.
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RESUMO
Este resumo é referente à representação e ao uso da arquitetura contemporânea no cinema, sendo evidenciado nos filmes, as edificações de
destaque, tornando-a uma referência espacial. Trata-se de um estudo aprofundado, em catalogar com ícones da arquitetura que aparecem no
cinema. O objetivo é obter informações suficientes para a montagem de um banco de dados onde é possível vincular os dados entre o filme e a
arquitetura através do quantitativo da duração da obra em cada cena. Primeiramente, a metodologia adotada para a seleção dos filmes que
seriam analisados foi a referência histórica pós queda do mudo de Berlim (1990) até o ano anterior ao de início da pesquisa (2015). Esse trecho foi
dividido entre os integrantes da equipe, períodos de 6 ou 7 anos. A matriz com 991 filmes, foi construída de forma a selecionar os filmes mais
significativos e divulgados por ano. Esses foram gerados da busca por alguns parâmetros: 20 maiores bilheterias mundiais, 10 maiores bilheterias
nacionais, 3 indicados ao Prêmio Urso de Ouro, 3 indicados ao Prêmio Palma de Ouro, 3 indicados ao prêmio Leão de Ouro, filmes dirigidos por
Woody Allen e filmes que marcaram o ano, encontrados através da pesquisa no Google com a palavra "Filme", o qual foram descartados os filmes
em duplicidade. A cada filme foi pesquisado seu título original, título em português, ano de estreia, diretor, roteirista, nacionalidade, orçamento,
bilheteria mundial, observação com o gênero e bibliografia. Fez necessário adotar critérios para exclusão dos filmes que não apresentam
relevância de análise da pesquisa. Portanto da matriz inicial foram excluídos, filmes históricos, animações, religiosos, gravados em estúdios ou em
locais isolados, sem urbanização, de ficção científica e de guerra. Com a massa restante de 354 filmes foram classificados em 1 a 5 conforme a
chance de possuir arquitetura contemporânea relevante ou simbólica. A mesma foi feita utilizando como base o trailer, a sinopse e a locação.
Buscamos em cada filme o momento exato em que a arquitetura iniciava sua aparição, e a duração em que era apresentada, anexando em uma
nova tabela junto a sua imagem, nome, cidade, endereço, arquiteto e data de inauguração. Diante da quantificação das cenas e durações dos
filmes já observam claramente as variações por período. No período de 1990 a 1996 apresentou uma média de em 11,00 cenas e 95,57 segundos
de projeção por ano, sendo analisados 20 filmes. O período de 1997 a 2002 com 20 filmes analisados, resultou em uma média inferior ao período
anterior, com 9,5 cenas e 74,83 segundos de aparição por ano, já no período entre 2003 a 2009, resultou em uma média de 44,43 cenas e 253,57
segundos de aparição por ano, com um aumento significativo em relação aos períodos anteriores. Por fim, no período de 2010 a 2015, resultou em
30,83 cenas e 146,17 segundos em média por ano, mantendo a tendência do anterior. Nova Iorque lidera em número de edifícios apresentados
nos filmes. E arquitetos contemporâneos como Frank Gehry, Norman Foster, Santiago Calatrava aparecem no ranking da tabela. Ieoh Ming Pei,
Cook+Fox Architects, Michael Graves, são alguns dos que também contribuem na estruturação do cenário e fotografia dos filmes. Na maioria das
vezes a arquitetura é vista como elemento referencial nos cinemas, principalmente a partir do ano de 2003, que fica evidente que o aumento
significativo se deu próximo a virada do milênio, o auge da globalização, onde passa a ser utilizada como ícone de forma a promover a obra
cinematográfica, o local e a própria edificação. O cinema retrata a demanda cultural e geográfica do local e instiga novas demandas. Inicialmente a
arquitetura simbólica mais procurada eram as dos programas públicos e de museus, porém hoje já incorporou até mesmo a habitação. Apontando
fortes tendências dos caminhos que o cinema e a arquitetura pretendem estabelecer. Um ciclo já existente na moda e no design.
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RESUMO
As relações contemporâneas das cidades com os seus recursos hídricos vêm estabelecendo uma visão sobre a importância desse elemento nos
territórios urbanos, uma vez que o objetivo das primeiras civilizações era a busca pela consolidação de seus núcleos próximos aos corpos d’água. É
sabido que nos dias atuais as grandes metrópoles vivem um fenômeno de reavaliação de suas estruturas urbanas, buscando resgatar aspectos
naturais do território, estimular dinâmicas sociais e mitigar os impactos causados pela urbanização desenfreada. O objetivo deste trabalho é
investigar as transformações do território do Rio de Janeiro a partir da relação água-cidade, em decorrência da sua evolução histórica, social,
cultural, econômica e urbanística para compreender o distanciamento de seus recursos hídricos. Além disto, busca conhecer as experiências
contemporâneas de projetos internacionais que buscam retomar essas relações. A metodologia de trabalho pretende, a partir de revisão de
literatura, identificar planos e projetos realizados no Rio de Janeiro, para compreensão das relações entre a cidade e a água na configuração
histórica do território. Depois desta identificação, foram construídas as variáveis de análise e avaliação comparativa das relações água-cidade –
situação original, alterações realizadas e situação atual. Utilizando estas mesmas variáveis, buscou-se, a partir de estudos de casos, reconhecer e
analisar outros projetos realizados em outros locais onde são valorizadas as relações água-cidade. A análise de projetos internacionais de
intervenção busca a compreensão da cidade com os elementos hídricos a partir dos processos espaciais evolutivos e as tomadas de decisões
contemporâneas, para o restabelecimento da qualidade ambiental. Os resultados e discussões do trabalho se estruturam nas duas vertentes:
análises de estudos de caso e de planos urbanos da cidade do Rio de Janeiro. Quanto aos estudos de caso, destaque ao projeto Riverfirst, que
apresenta a expansão territorial da cidade a partir do Rio Minneapolis e seus elementos morfológicos, condicionados ao desenvolvimento do
território a partir do porto. As atividades de lazer estão concentradas junto às margens, porém dependendo dos setores que caracterizam o uso e
ocupação do solo, essas atividades perdem o vínculo com as margens devido ao impacto que o seu entorno causa, ou seja, a relação entre o tipo
de atividade com a borda do rio não gera concentração de pessoas e essa parte do tecido da cidade se torna inutilizada (não-lugar). A proposta do
projeto Riverfirst é estabelecer novas frentes para esses espaços sem uso vinculado as atividades industriais, ambientais, comunitárias e
comerciais, estabelecendo o contato das pessoas com seu elemento hídrico e fortalecendo a integração ambiental e o crescimento sustentável da
cidade. Paralelamente ao analisamos a estruturação urbana dos planos urbanísticos da cidade do Rio de Janeiro, auferimos a postura territorial
frente aos corpos hídricos locais. As zonas centrais analisadas demonstram que muito dos córregos que outrora foram utilizados para usos
diversos pela população, foram aterrados com intuito de acompanhar a evolução urbana, tecnológica e as necessidades territoriais. Por
conseguinte, os planos estudados apontam para a necessidade da expansão territorial, havendo em todos os planejamentos estudados
modificações na forma como a cidade se abre para seus principais corpos hídricos, seja aterrando os localizados nas partes centrais do território,
como trazendo novas funções para região portuária. A partir do paralelo construído, ao analisarmos os planos locais e os projetos de waterfront
internacionais, foi possível compreender as formas como o planejamento urbano demonstra a importância dos usos e sua relação com os corpos
hídricos existentes. Também foi possível a definição de uma matriz que permite estabelecer parâmetros para avaliação de projetos urbanos e
como estes interferem nas relações água-cidade.
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RESUMO
O presente trabalho buscou avaliar como se dá a produção e uso do espaço público da cidade de Arapiraca, Alagoas, tanto pela visão técnica do
arquiteto como pela opinião dos usuários. A grande ocorrência de implantações de parques e praças na cidade, entre os anos de 2000 até 2015, e
o constante abandono destes foi tido como problemática da pesquisa. Para este trabalho, tem-se como objetivo realizar uma análise da visão dos
usuários sobre a utilização dos espaços públicos da cidade quanto ao uso para exercícios físicos. A metodologia utilizada se deu através da
utilização de uma Avaliação Pós-Ocupação, método que busca fazer um estudo tanto das condições técnicas (arquitetura e urbanismo) quanto do
comportamento do usuário no ambiente em estudo, para assim gerar diretrizes para a melhoria dos pontos tidos como precários. As técnicas
utilizadas, que buscavam a avaliação comportamental dos usuários, foram os questionários, entrevistas, mapas comportamentais e observações
diárias. O Bosque das Arapiracas foi escolhido como objeto de estudo por ter sido a implantação mais recente e com o objetivo de fornecer um
ambiente propício para a prática de exercícios físicos, como pista de cooper, pista de bicicleta, patins e skate, gramado para alongamentos, assim
como equipamentos para musculação ao ar livre e playgrounds para recreação das crianças. O Bosque das Arapiracas ainda tem grande
flexibilidade de uso, por permitir a prática de várias atividades em seu gramado e na via pública que o cerca, a qual é utilizada para a promoção de
corridas de rua e aulas de zumba em determinados eventos. Nestes dias as ruas são fechadas para a passagem de veículos. Como resultados das
observações e técnicas utilizadas, percebe-se que há uma grande aceitação por parte da população na utilização do Bosque das Arapiracas para a
prática de esportes e exercícios, as entrevistas e questionários comprovam que grande parte dos respondentes acredita que este espaço vem
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população por fornecer um ambiente propício para a prática dessas atividades,
principalmente para as pessoas que não têm condições de pagar aulas em academias e clubes. Como alguns dos pontos negativos relatados, têmse a falta de segurança, principalmente citada por respondentes do sexo feminino e no horário noturno, e a falta de sinalização em alguns pontos
do parque. Conclui-se, assim, que o espaço público contribui para a melhor qualidade de vida da população da cidade por fornecer um ambiente
propício para a prática de exercícios físicos. Os parques e praças que vem demonstrando a falta de uso pela população é devido à falta de
segurança e a inexistência de uma variedade de usos adequada para a população, o que gera o abandono do espaço, a abertura para comércio
ilegal de drogas e o vandalismo. A gestão pública necessita manter a manutenção constante, fornecendo pisos compatíveis para a prática da
corrida, boas condições dos equipamentos de musculação ao ar livre e dos playgrounds e ainda do gramado, para a pratica de atividades lúdicas e
de recreação. Ainda é necessário investir na segurança dos usuários não só no Bosque das Arapiracas, mas em todos os espaços públicos, como
ruas, parques e praças, para que os mesmos também possam servir para a prática de exercícios físicos e englobe a maioria da população,
promovendo assim uma melhor qualidade de vida.
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RESUMO
O consumo de energia em edifícios representa um grande desafio para o desenvolvimento nacional. Edifícios representaram 50.8% do total do
consumo de energia elétrica no Brasil, segundo o último Balanço Energético Nacional (BEN), em 2015. Destes 50.8%, os edifícios residenciais
representaram 25.1% e os edifícios comerciais, de serviços e públicos representaram 25.8% do consumo de energia. Na cidade do Rio de Janeiro,
em 1997, o consumo médio anual de energia em edifícios não-residenciais foi 213 kWhel/m².ano (LOMARDO, 2000). Segundo GHISI et al, a maior
parte do consumo de energia em edifícios não-residenciais no Brasil (64%) era utilizada para ar-condicionado e iluminação em 2007.Segundo
dados do PNE 2030, estima-se que poderão ser conservados no mínimo 6,1% da eletricidade do setor residencial, 3,3% do setor comercial e 2,4%
do setor industrial em relação ao total do consumo de eletricidade até 2030. As decisões de projeto e as soluções de arquitetura em edifícios tem
grande impacto no resultado do consumo energético. O estudo das tipologias arquitetônicas é o primeiro passo para a identificação das demandas
de consumo de energia no interior do setor da construção civil. Dentro do conjunto de edifícios comerciais, de serviços e públicos, doravante
chamados não-residenciais, a estratificação e detalhamento das tipologias e sua envoltória podem contribuir significativamente para identificar
quais tipos de edifícios se caracterizam como os maiores consumidores de energia e em que medida soluções passivas de arquitetura podem
contribuir para redução do consumo nestes edifícios. Este artigo apresenta a etapa do estudo das tipologias de edifícios não-residenciais, tendo
como estudo de caso a região do centro de Niterói/RJ. O objetivo foi categorizar os elementos identificados por tipologia de edifícios nãoresidenciais em clima quente e úmido, a partir do estudo de caso, identificando e analisando, com um mapeamento da área, as medidas passivas
de arquitetura e os materiais adotados na envoltória dos edifícios selecionados. O ferramental metodológico foi orientado ao recorte geográfico
da área central de Niterói, considerando uma amostragem por área, identificando o ano de construção, o uso e gabaritos, e as características da
envoltória das construções, como materiais construtivos de fachada e cobertura, área e tipo de vidros e proteções solares. O resultado apresenta o
teste do método científico como proposta de replicação do mesmo para outras áreas centrais de centros urbanos e um banco de dados que
permitirá um estudo mais aprofundado do consumo de energia por tipologia e, principalmente, por área construída. Desta forma, estes dados
poderão servir de referencial para discussão do "edifício típico" não-residencial e, posteriormente, para identificação das tipologias que
representam os maiores consumidores de energia.
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RESUMO
O termo arquitetura vernacular, por quem não conhece seu significado pode ser considerado requintado, mas define uma tecnologia construtiva
muito simples, que é constituída por materiais que o executor pode lançar mão na natureza que o circunda e que utiliza de técnica conhecida e
transmitida por gerações. A Carta do Patrimônio Vernáculo Construído, ratificada na XII Assembleia Geral ICOMOS/UNESCO (1999), a cita como
aquele tipo arquitetônico que expressa a cultura de um povo e sua relação com o lugar em que vive. Nos dois últimos séculos, sobretudo no século
XX, acompanhamos uma homogeneização da linguagem estética dos edifícios, a partir da globalização, onde os métodos construtivos locais são
considerados arcaicos e por vezes pobres, dando lugar a edificações sem linguagem própria e que não se adequa e descaracteriza o entorno. A
presente investigação põe em discussão o quadro de conservação das casas nas áreas rurais do Ceará construídas entre os séculos XVIII e a
segunda metade do século XX. O recorte histórico considera o começo da colonização portuguesa no estado, que ocorreu graças a expansão da
pecuária. Foi nesse período em que a implantação das primeiras fazendas de gado, a partir do sistema de sesmarias, possibilitou, com o tempo, a
criação de vilas à beira da rota do charque. Com a independência do Brasil e o início da Revolução Industrial, a atividade econômica se modificou,
dando lugar as culturas de cana-de-açúcar, café e algodão. Assim, este trabalho tem como objetivo buscar uma resposta, a partir de bases teóricoconceituais e experiências de campo, do porquê tão poucos exemplares desta arquitetura ainda permanecem intactos ou com poucas alterações e
o porquê ainda em pleno século XXI, onde a onda de conscientização sobre a preservação da nossa história é primordial para a construção de um
futuro, existe grande resistência por um gleba considerável da população para compreender o vernacular como patrimônio histórico material e
imaterial. Traz, como resultado, o levantamento e análise do Sítio São Luís, localizado na cidade de Pacoti, Ceará.
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RESUMO
O conjunto de três terrenos que hoje compõem o campus da Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
conhecido mais comumente como ESDI, possuem muitas camadas históricas de ocupação, tanto anteriores a implantação das edificações atuais,
quanto aos usos anteriores. Sabe-se que a quadra onde está localizada já abrigou o primeiro jardim botânico do Brasil, um possível ensaio do atual
Jardim Botânico do Rio de Janeiro; já abrigou a sede da primeira tipografia do país; as edificações atuais faziam parte do Boticário do Exército do
Brasil e desde a década de 1960 abriga o campus da ESDI. O plano de trabalho para este braço da pesquisa visa focar no levantamento, cadastro e
documentação deste conjunto especificamente pela sua importância histórica, relevância para arquitetura, e por refletir em sua morfologia muitas
das grandes intervenções urbanísticas ocorridas na região. Nesse sentido as especificidades deste conjunto foi investigado e documentado de
forma criteriosa neste desdobramento do trabalho. Os resultados apresentados neste trabalho são parte do projeto de pesquisa intitulado
“Representações Tridimensionais como Documentos da Memória: o Passeio Público e seus arredores" o qual se propõe a analisar e documentar
através de diferentes formas de representação o trecho da região do campus da ESDI, mais especificamente o Passeio Público e a quadra
compreendida entre as ruas Evaristo da Veiga, Marrecas, Passeio e Avenida República do Paraguai. Para tanto foram analisados sua ocupação e
transformação ao longo do tempo, desde o período colonial até os dias atuais, assim como a evolução dos projetos urbanísticos e arquitetônicos.
No conjunto de morros que limitaram a expansão da área central do Rio de Janeiro, São Bento, Conceição, Castelo e Santo Antônio, os dois
primeiros permaneceram, enquanto que os outros foram arrasados para criar novas centralidades. Entre estes, o morro de Santo Antônio foi o
último a criar grande espaço vazio no coração da cidade, impactando diretamente na configuração atual do recorte deste trabalho. Esta quadra
está inserida entre importantes marcos da cidade do Rio de Janeiro, como os Arcos da Lapa, o conjunto da Cinelândia e o Passeio Público; mas em
seus limites já abrigou importantes instituições até então pouco conhecidas, como o primeiro jardim botânico e a primeira tipográfica do Brasil,
além de ainda abrigar importantes instituições como a Escola de Música da UFRJ e a antiga sede social do Automóvel Clube do Brasil. Pretende-se
com os resultados deste trabalho contribuir na construção das bases conceituais e metodológicas para a preservação deste importante conjunto
arquitetônico, hoje parcialmente degradado e cujo registro de sua memória arquitetônica e urbanística é de grande importância para a cidade,
sobretudo por estar compreendida no escopo preservado pela UNESCO como Patrimônio Paisagístico Cultural da Humanidade.
Metodologicamente o trabalho seguiu as seguintes etapas: Levantamento de dados (levantamento de iconografia e fortuna crítica sobre o recorte
adotado e seu entorno imediato e, arquivos públicos da cidade, bibliotecas e acervo pessoal do orientador); Digitalização e sistemazação
(digitalização e tratamento das imagens coletadas. Hierarquização dos documentos coletados e organização por autor, ano, tipo de arquivo, e
trecho urbano compreendido. Adoção de metodologia de sistemazação de arquivos através de nomenclatura de arquivos e pastas em backups
redundantes, a fim de evitar arquivos corrompidos e perda de material); Entrevistas (entrevistas com pessoas ligadas direta ou indiretamente ao
lugar e/ou aos edicios que compõem a quadra ou que a circundam. As entrevistas devem ser guardadas como documentos audiovisuais em si,
mas também serão transcritas); Levantamento 'in loco' (levantamento métrico e fotográfico da quadra e dos seus edicios, sobre tudo os edicios
de arquitetura notável); Confecção das peça
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RESUMO
O conjunto dos edifício da atual Escola de Música da UFRJ e da antiga sede do Automóvel Clube do Brasil fazem parte de importante conjunto
arquitetônico do período eclético do Rio de Janeiro. Ambos tem suas fachadas frontais voltadas para o Passeio Público e podem ser lidos como
documentos da memória que mostram outra morfologia da quadra em que estão compreendidos. Pela importância arquitetônica e notável
qualidade tipológica, ambos os edifícios foram estudados de forma mais aprofundada em conjunto, visto que muitas de suas informações e dados
foram complementares para construção de seus cadastros através dos modelos tridimensionais de ambos os edifícios. Nesse sentido as
especificidades deste conjunto foram investigadas e documentadas de forma criteriosa. Este trabalho é um desdobramento do projeto de pesquisa
intitulado “Representações Tridimensionais como Documentos da Memória: o Passeio Público e seus arredores" o qual se propõe a analisar e
documentar através de diferentes formas de representação o trecho da região do Passeio Público, mais especificamente o parque e a quadra
compreendida entre as ruas Evaristo da Veiga, Marrecas, Passeio e Avenida República do Paraguai. Para tanto foram analisados sua ocupação e
transformação ao longo do tempo, desde o período colonial até os dias atuais, assim como a evolução dos projetos urbanísticos e arquitetônicos.
No conjunto de morros que limitaram a expansão da área central do Rio de Janeiro, São Bento, Conceição, Castelo e Santo Antônio, os dois
primeiros permaneceram, enquanto que os outros foram arrasados para criar novas centralidades. Entre estes, o morro de Santo Antônio foi o
último a criar grande espaço vazio no coração da cidade, impactando diretamente na configuração atual do recorte deste trabalho. Esta quadra
está inserida entre importantes marcos da cidade do Rio de Janeiro, como os Arcos da Lapa, o conjunto da Cinelândia e o Passeio Público; mas em
seus limites já abrigou importantes instituições até então pouco conhecidas, como o primeiro jardim botânico e a primeira tipográfica do Brasil,
além de ainda abrigar importantes instituições como a Escola Superior de Desenho Industrial ESDI, a Escola de Música da UFRJ e a antiga sede
social do Automóvel Clube do Brasil. Pretende-se com os resultados deste trabalho contribuir na construção das bases conceituais e metodológicas
para a preservação deste importante conjunto arquitetônico, hoje parcialmente degradado e cujo registro de sua memória arquitetônica e
urbanística é de grande importância para a cidade, sobretudo por estar compreendida no escopo preservado pela UNESCO como Patrimônio
Paisagístico Cultural da Humanidade. Metodologicamente o trabalho seguiu as seguintes etapas: Levantamento de dados (levantamento de
iconografia e fortuna crítica sobre o recorte adotado e seu entorno imediato e, arquivos públicos da cidade, bibliotecas e acervo pessoal do
orientador); Digitalização e sistematização (digitalização e tratamento das imagens coletadas. Hierarquização dos documentos coletados e
organização por autor, ano, tipo de arquivo, e trecho urbano compreendido. Adoção de metodologia de sistematização de arquivos através de
nomenclatura de arquivos e pastas em backups redundantes, a fim de evitar arquivos corrompidos e perda de material); Entrevistas (entrevistas
com pessoas ligadas direta ou indiretamente ao lugar e/ou aos edifícios que compõem a quadra ou que a circundam. As entrevistas devem ser
guardadas como documentos audiovisuais em si, mas também serão transcritas); Levantamento 'in loco' (levantamento métrico e fotográfico da
quadra e dos seus edifícios, sobre tudo os edifícios de arquitetura notável); Confecção das peças bidimensionais; e, por fim, a confecção dos
modelos tridimensionais digitais e físicos. Como resultado final deste trabalho estão as representações bi e tridimensionais do conjuntos
arquitetônico de ambos os edifícios, seus limites e sua volumetria ao longo tempo
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RESUMO
A situação de moradia de rua tem sido a realidade de inúmeros brasileiros, os quais, por tal condição, são comumente taxados de desocupados e
assim marginalizados socialmente. Contudo, morar na rua tem sido a forma de sobreviver dessas pessoas, passando a ser, portanto, sua casa; uma
morada sem parede, uma residência sem endereço. Os Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs) são relevantes para a compreensão cognitiva de
como os moradores de rua interagem com o espaço urbano como moradia, buscando alternativas usuais e arquitetônicas. Para formulação desse
estudo, partimos do seguinte questionamento: será que as pessoas em situação de rua têm modelos cognitivos idealizados similares as pessoas
que não estão nessa situação? Como são os seus protótipos e os seus referentes sobre CASA? Nossa hipótese é que essas pessoas não perdem os
modelos cognitivos idealizados de casa construídos de modo convencional. Objetiva-se, assim, compreender as representações sociais e os
modelos cognitivos idealizados de moradores de rua frente às alternativas de uso do espaço urbano e produção de possibilidades de moradia com
materiais reutilizados. Dentro dessa perspectiva, e como aparato metodológico, foi apresentado como é percebido o construto CASA por pessoas
em situações de rua. Foram utilizados como critérios de inclusão o material referente a temática na internet com palavras chaves do tipo:
moradores de rua, situação de rua, pessoas em situações de ruas e modelos arquitetônicos alternativos, moradas sem paredes. A partir desse
contexto foi realizado pesquisa bibliográfica sobre o assunto para melhor embasamento teórico. Com isso, será analisado o discurso através da
categorização referente aos moradores de ruas por meio da internet, sendo a coleta feita por meio de documentários, vídeos e/ou artigos. Foi
feita essa análise em três modelos interligados: coleta de textos sobre a temática; seleção dos textos e a análise dos dados propriamente dita,
seguindo os aportes teóricos dos Modelos Cognitivos Idealizados. Vivemos em uma sociedade que faz de seu povo refém do medo, o qual
condiciona a população a viver em espaços fechados, protegida por muros que delimitam o espaço do que é dentro e o que é fora. Aqueles que
fazem uso do espaço público como moradia, a viver conforme as necessidades do seu cotidiano, tem uma realidade voltada para o uso de
materiais reaproveitados para construir suas moradias, numa dinâmica de recursos criativos e imaginativos; demonstram de forma singular o ato
de criar e repensar a arquitetura. Após a análise chegou-se aos seguintes resultados: 70% das imagens analisadas de CASA tinham uma relação
quer seja pelas divisórias ou pelos utensílios (jarros, flores, cadeira, quadros, cabides, panela, vassoura etc.) ratificou-se a hipótese desse estudo
como dado conclusivos: essas pessoas, mesmo em situações de alta vulnerabilidade social, não perdem a capacidade de continuar com os modelos
idealizados cognitivamente de uma casa e fazem do espaço urbano uma morada a partir dos recursos e possibilidades para o seu construto
configurando-se como um referencial de uma casa sem parede.
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RESUMO
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), órgão da Organização das Nações Unidas (ONU), idoso é a pessoa com idade igual ou superior a 60
anos. No Brasil, de acordo com dados do IBGE (2010), a parcela da população idosa no período de 1999 a 2009 passou de 9,1% para 11,3%. São
inúmeros os fatores que possibilitam este crescimento, no entanto, destacam-se: baixa taxa de fecundidade na família, avanços médicos e
conscientização para hábitos saudáveis. O aumento da expectativa de vida da população brasileira representa um grande desafio não só para as
políticas públicas, bem como para a sociedade como um todo, uma vez que essa parcela da população convive frequentemente com a redução de
suas capacidades funcionais e necessitam de cuidados especiais. O Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) orienta que os programas de assistência à
pessoa idosa devem ser executados, de preferência, em seus lares, no entanto, cada vez mais famílias buscam as Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPI), ou seja, moradias especializadas que contam com sistema contínuo de cuidados. É dever do ILPI “manter padrões
de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias
e com estas condizentes, sob as penas da lei” . Bins Ely, acrescenta que para esses ambientes, as soluções arquitetônicas são mais complexas, pois
devem atender às necessidades dos idosos institucionalizados, bem como às dos seus cuidadores, que os auxiliam a cumprir suas necessidades
básicas ou tarefas habituais. Um fator importante a ser considerado no projeto arquitetônicos destinados à ILPI são ambientes espacialmente
acessíveis. Para Bins Ely, o termo acessibilidade pressupõe ausência de diferentes e quaisquer barreiras, o que permite a inclusão social e o
deslocamento seguro e independente de qualquer cidadão. A participação social se dá pelo acesso confortável além de informação sobre
atividades, como e onde ocorrem. Para que se obtenha acessibilidade espacial, é necessário que se atenda aos quatro componentes da
acessibilidade, em sua totalidade, que são, segundo Dischinger, Bins Ely e Piardi: Orientação espacial; Comunicação; Deslocamento e Uso. Diante
da complexidade e importância do tema, a pesquisa pretende elaborar e aplicar instrumentos de verificação das componentes de acessibilidade
em ILPI na Grande Florianópolis. A pesquisa configura-se como caráter qualitativo como análise descritiva. Para tanto, será dividida em duas
etapas: Fundamentação teórica: revisão bibliográfica sobre os assuntos principais da pesquisa - idoso, instituição de longa permanência para o
idoso e componentes de acessibilidade; e Pesquisa de campo - compreende a aplicação do instrumento de análise elaborado, bem como
compilação dos resultados obtidos. Para esta etapa serão utilizados os seguintes instrumentos: observação não participante e entrevistas não
estruturadas. Com base nos estudos realizados, pretende-se desenvolver instrumento de análise que auxiliem arquitetos na concepção de
edificações acessíveis para ILPI que contemplem um programa de necessidades efetivo para a aplicação das atividades responsáveis pelo bem
estar e longevidade do usuário. Além disto, se espera contribuir para a avaliação e melhoria de normas técnicas referentes ao tema, caso exista a
necessidade conforme resultados obtidos, proporcionando uma orientação mais adequada aos profissionais da área. Ressalta-se que a presente
pesquisa encontra-se em andamento. No entanto, como resultados parciais tem-se a análise da etapa pesquisa de campo, com a compilação dos
dados extraídos in loco na ILPI selecionada como objeto de pesquisa.
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RESUMO
A trajetória solar é um dos fenômenos naturais que mais desafiam a arquitetura, tanto no âmbito plástico quanto funcional, desde a origem desta
ciência da construção. Equipamentos para simulação e análise da trajetória solar são parte das ferramentas didático-pedagógicas para produção
do ensino em Conforto Ambiental e Eficiência Energética nos cursos de Arquitetura no Brasil. O Heliodon é um destes dispositivos de simulação da
trajetória solar aparente, utilizando maquetes físicas e lâmpadas para estudar em modelos reduzidos o potencial solar nos projetos. Os
equipamentos disponíveis no mercado nacional apresentam algumas limitações, desde o sistema de lâmpadas que gera grande manutenção até a
margem significativa de erro por conta das dimensões das maquetes e dimensão limitada dos arcos de solstícios e equinócios. Contudo, este
equipamento tem um grande potencial didático, como apresentado por FERNANDES, GRZYBOWSKI e SAUGO (2014). Considerado isto, o
Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética (CONFAEE/UNESA) desenvolveu um projeto de Heliodon baseado na mais recente
bibliografia sobre o tema, buscando reduzir a margem de erro e a manutenção do equipamento. O objetivo deste artigo é apresentar o processo
de desenvolvimento e fabricação deste Heliodon como modelo de prática pedagógica, a partir do envolvimento dos alunos do curso. A
metodologia se desenvolve em etapas, a partir da pesquisa bibliográfica sobre os modelos de Heliodon na vanguarda nacional, o desenvolvimento
do protótipo em projeto, a execução do equipamento e a criação de conteúdo para orientação sobre o uso do equipamento. Todas essas etapas
foram realizadas coletivamente, usando a infraestrutura dos laboratórios disponibilizados pela UNESA. Os resultados que serão apresentados
neste artigo pretendem alimentar a bibliografia existente sobre estes equipamentos como iniciativa didática, revelando a prática construtivista de
ensino onde o aluno reconstrói o conhecimento para significá-lo, sendo o sujeito da aprendizagem, e como fonte de informações sobre as
dimensões ideais para as maquetes e para o equipamento em si.
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RESUMO
O profissional de arquitetura e urbanismo deve possuir como uma de suas habilidades o reconhecimento da sua cidade e consequentemente das
edificações que o cercam. Visto isso, o projeto para roteiros técnicos comentados visa a criação de uma deste guia arquitetônico, com o objetivo
de esclarecer para profissionais e interessados acerca das edificações históricas de uma das vias mais importantes da cidade de Belém do Pará, a
Avenida Nazaré. Através de pesquisas bibliográficas, documentais e análises in loco, foram destacadas as mais relevantes edificações da avenida, e
assim, reunidas suas principais informações para a composição de fichas cadastrais. Nas fichas das edificações catalogadas, que serão futuramente
disponibilizadas ao usuário em formato digital, foram destacados as principais características históricas, tipológicas e arquitetônicas de cada uma,
contendo as principais informações para o entendimento do processo histórico que ocorre na cidade desde a arquitetura colonial, passando pela
arquitetura eclética do início do século XX durante o Ciclo da Borracha, contendo inclusive exemplares de influência modernista. Além disso, a
divulgação deste roteiro visa fomentar a importância do patrimônio no contexto urbano. Com isso, a produção de um roteiro arquitetônico
comentado no movimentado trecho da Avenida Nazaré, em Belém, age como instrumento de aprendizado para profissionais e interessados na
área de arquitetura e urbanismo, além de instigar o debate sobre a relevância da preservação patrimonial. Os estudos realizados atualmente
complementam o processo de compreensão da historicidade da área de preservação em estudo, para a partir de então transmitir ao espectador a
experiência de vivenciar, a partir de mídias que ajudem no auxílio da imersão à história das edificações locais. A ideia do projeto pretende
estimular não somente a divulgação das edificações históricas desta avenida de Belém, como também estimular esta caminhada proposta pelo
roteiro, permitindo a visualização das edificações por parte do usuário, a partir de um ângulo mais próximo, detalhado e pessoal, com o auxílio do
roteiro proposto.
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RESUMO
O trabalho “Instituto de Ressocialização” iniciou da verificação e da constatação de uma problemática existente, a crise no sistema penitenciário
brasileiro. Desequilíbrio social que tem como consequência a superlotação dos estabelecimentos, impossibilitando assim a ressocialização do
indivíduo encarcerado. Com isso, foi realizado uma análise histórica e arquitetônica da situação do sistema penitenciário brasileiro e mundial, e
posteriormente, para haver um entendimento do panorama atual, foi feito o estudo das diretrizes vigentes e de autores da área. O objetivo e
desafio do trabalho foi propor um novo modelo de estabelecimento penal para as Diretrizes da Arquitetura Penal Brasileira. Revendo conceitos e
projetando uma arquitetura aberta para um programa tradicionalmente fechado, que servisse de degrau entre a entrada na penitenciaria e a volta
do indivíduo ao convívio em sociedade. A hipótese e proposta de um novo tipo de estabelecimento penal consiste na implantação do mesmo em
área urbana, que contemplaria detentos de regime aberto e fechado, em seu final de pena, com bom comportamento, não vinculados a hierarquia
do tráfico de drogas e com família residente da cidade. Dentro desses pre requisitos seria uma instituição com um nível de periculosidade baixo, já
que seriam detentos que em pouco tempo estariam sendo reinseridos no convívio da população. A ideia forte inicial de projeto seria a
aproximação da instituição da área urbana, sendo implantada em zonas não residenciais próximas de universidades, com isso o terreno escolhido
está localizado na Ilha do Fundão. Escolha que facilita no deslocamento dos detentos de regime aberto e das famílias dos detentos de regime
fechado. Além de possibilitar a integração da instituição penal com a instituição de ensino universitário. Proposta que resultaria na reintegração do
indivíduo com a família e a desestigmatização da imagem de presidiário e de instituição corretiva. O projeto arquitetônico tem como base o estudo
do entorno, o qual é de edificações modernistas, de formas geométricas, de gabarito baixo, afastadas das divisas. Com isso, o projeto surgiu de
uma forma pura, um paralelepípedo, trabalhando-se com a intenção de integração e acolhimento. Seguindo essa influência do entorno, também
foram utilizados alguns elementos que remetem a arquitetura moderna como pilotis abaixo da praça elevada e janela em fita percorrendo toda a
fachada da edificação. A forma pura foi seccionada na direção norte/sul, dando uma quebra na mesma e adquirindo uma característica
contemporânea. Essa quebra cria um grande boulevard que seu final tem a vista prestigiada da baia, significando de forma lúdica o caminho a ser
percorrido até atingir a liberdade. Também foram criados um centro de memória, para a população conhecer um pouco da história penal e
quebrar paradigmas, e duas praças para o incentivar a população a se apropriar do espaço. A intenção projetual é aproximar pessoas e quebrar
preconceitos, encarar que somos todos iguais, sujeitos ao erro e merecedores de uma segunda chance digna para sermos melhores.
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RESUMO
O Passeio Público do Rio de Janeiro tem grande importância para história da Arquitetura e do Urbanismo e também do Paisagismo, pois configura
um dos primeiros parques planejados construídos no território brasileiro. Sua história é repleta de curiosidades e sua implantação e construção
foram possíveis devido aos avanços tecnológicos em relação aos aterros e drenagem do solo. Trata-se de uma obra tanto de cunho higienista
quanto de produção de espaço público de qualidade e bem estar social. Seu traçado vigente em estilo romântico e sua ornamentação, bem como
as espécies presentes no local, são representativos de um pensar paisagístico muito peculiar e, atualmente, raro no território brasileiro. Seu
cadastro e documentação merece especial atenção em virtude da dificuldade da gestão dos jardins históricos. Nesse sentido, as especificidades
deste conjunto foram investigadas e documentadas de diferentes formas buscando dar conta tanto dos elementos físicos (minerais), quanto dos
elementos naturais (vegetação e corpos d`água). Este trabalho é um desdobramento do projeto de pesquisa intitulado “Representações
Tridimensionais como Documentos da Memória: o Passeio Público e seus arredores" o qual se propõe a analisar e documentar através de
diferentes formas de representação o trecho da região do Passeio Público, mais especificamente o parque e a quadra compreendida entre as ruas
Evaristo da Veiga, Marrecas, Passeio e Avenida República do Paraguai. Para tanto foram analisados sua ocupação e transformação ao longo do
tempo, desde o período colonial até os dias atuais, assim como a evolução dos projetos urbanísticos e arquitetônicos. No conjunto de morros que
limitaram a expansão da área central do Rio de Janeiro, São Bento, Conceição, Castelo e Santo Antônio, os dois primeiros permaneceram,
enquanto que os outros foram arrasados para criar novas centralidades. Entre estes, o morro de Santo Antônio foi o último a criar grande espaço
vazio no coração da cidade, impactando diretamente na configuração atual do recorte deste trabalho. Esta quadra está inserida entre importantes
marcos da cidade do Rio de Janeiro, como os Arcos da Lapa, o conjunto da Cinelândia e o Passeio Público; mas em seus limites já abrigou
importantes instituições até então pouco conhecidas, como o primeiro jardim botânico e a primeira tipográfica do Brasil, além de ainda abrigar
importantes instituições como a Escola Superior de Desenho Industrial ESDI, a Escola de Música da UFRJ e a antiga sede social do Automóvel Clube
do Brasil. Pretende-se com os resultados deste trabalho contribuir na construção das bases conceituais e metodológicas para a preservação deste
importante conjunto arquitetônico, hoje parcialmente degradado e cujo registro de sua memória arquitetônica e urbanística é de grande
importância para a cidade, sobretudo por estar compreendida no escopo preservado pela UNESCO como Patrimônio Paisagístico Cultural da
Humanidade. Metodologicamente o trabalho seguiu as seguintes etapas: Levantamento de dados (levantamento de iconografia e fortuna crítica
sobre o recorte adotado e seu entorno imediato e, arquivos públicos da cidade, bibliotecas e acervo pessoal do orientador); Digitalização e
sistemazação (digitalização e tratamento das imagens coletadas. Hierarquização dos documentos coletados e organização por autor, ano, tipo de
arquivo, e trecho urbano compreendido. Adoção de metodologia de sistemazação de arquivos através de nomenclatura de arquivos e pastas em
backups redundantes, a fim de evitar arquivos corrompidos e perda de material); Entrevistas com pessoas ligadas direta ou indiretamente ao lugar;
Levantamento 'in loco' (levantamento métrico e fotográfico da quadra e dos seus edicios, sobre tudo os edicios de arquitetura notável);
Confecção das peças bidimensionais; e, por fim, confecção das peças tridimensionais digitais e físicas. Como resultado final deste trabalho estão as
representações bi e tridimensionais do Passei
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RESUMO
As questões relativas à necessidade da salvaguarda do legado do Movimento Moderno vêm se apresentando como um desafio contemporâneo a
ser encarado pela disciplina da conservação. A preservação deste passado recente ainda é um tema que suscita debates e questionamentos, não
apenas no que tange à técnica e a matéria, mas também a sua relação com o arcabouço teórico da conservação. Esta salvaguarda não é tarefa
fácil, existem diversas questões que permeiam esta discussão e há ainda grandes desafios a serem vencidos. Ainda é preciso consolidar, no campo
da preservação, o reconhecimento da arquitetura moderna como um produto cultural de um tempo passado, e assim passível de proteção. As
transformações ocorridas no ambiente construído e as novas necessidades impostas no decorrer da vida destes edifícios criaram uma série de
questões e ameaças a sua perpetuação. A obsolescência funcional e tecnológica, o envelhecimento dos materiais, a falta de conservação, as novas
necessidades infraestruturais, são problemas de ordem técnica, mas que devem ser encarados sob a ótica do arcabouço teórico e prático da
restauração, o que não tem acontecido, resultando em danos irreversíveis. As tentativas de recuperação destes materiais e estruturas começam a
se dar como uma operação de simples manutenção, sem uma preocupação conservativa, ou sem o cuidado de uma intervenção de restauro, o que
em muitos casos ocasionou perdas irreversíveis na matéria original destes edifícios. Mesmo em intervenções criteriosas há de se observar que
devido às técnicas apropriadas para conservação destes materiais ainda não terem sido completamente desenvolvidas, em muitos casos, é feita a
opção pelas substituições totais com materiais de aspecto semelhante, o que tem resultado não na restauração, mas na repristinação das
superfícies, o que descarta o valor documental e artístico intrínsecos a estes materiais modernos. Neste artigo procuramos traçar um breve
panorama das práticas correntes de intervenção no patrimônio moderno e seu latente distanciamento da Teoria do restauro – as intervenções de
repristinação, modificações internas radicais, reposição de superfícies, correções de tecnologias, retrofit, completamentos, entre outros - tentando
expor os danos causados por estas intervenções. Para isto apresentamos alguns casos de intervenções recentes numa tentativa de analisar estas
práticas e seus resultados. Apresentaremos cinco fichas de análise de edifícios modernos sendo eles: Edifício Manchete de Oscar Niemeyer,
Aeroporto Santos Dumont, dos Irmãos Roberto, Edifício Jornal do Brasil de Henrique Mindlin, Edifício Guarabira, de MMM Roberto, e o edifício
sede da FGV de Oscar Niemeyer. Os edifícios estudados levantam uma série de problemáticas comuns e soluções que se pode considerar como
uma prática corrente de intervenção nos edifícios modernos. A falta do distanciamento histórico necessário para entender estas edificações como
um tempo passado e dignas de um tratamento patrimonial, a obsolescência funcional, a mudança do uso, a falência dos materiais, as novas
necessidades tecnológicas e energéticas. Porém todos estes problemas que deveriam ser encarados sob a ótica do restauro e da conservação,
foram executados sob uma óptica simplista da manutenção ordinária e de reaproveitamento de reaproveitamento de estruturas antigas, dando,
na prática pouco valor a estes edifícios. O discurso da preservação entra aqui como um agregador de valor de mercado a estas operações, como
satisfação à sociedade de que não se está demolindo um edifício de valor arquitetônico, mas, na prática, estas intervenções resultaram em perdas
e anulações irreversíveis.
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RESUMO
Com o desordenado e insaciável crescimento da área urbana, o número de áreas verdes rapidamente caminhou para uma drástica diminuição,
dando lugar à grandes centros urbanos ineficientes e “cinzas”. Por consequência de tal mudança, notou-se o surgimento de ilhas de calor dentro
da cidade, gerando assim o aumento do uso do ar-condicionado influenciando diretamente no valor das contas de luz, acelerando o
desenvolvimento da poluição atmosférica. Telhados e fachadas verdes como elemento arquitetônico remonta dos escritos babilônicos e hoje
ainda representam uma das mais interessantes ferramentas de controle de temperatura e umidade no microclima dos edifícios. Este artigo
apresenta uma análise dos benefícios gerados pelo uso de revestimentos vegetais nas fachadas e coberturas de edifícios no contexto urbano, a
partir de uma revisão bibliográfica do tema. Pretende-se investigar o impacto das paredes e coberturas verdes externas quanto ao conforto
térmico da envoltória, tendo em vista a influência direta que estas possuem sobre o microclima das edificações. Além disso, a revisão da
bibliografia trata dos estudos de diferentes espécies vegetais nas fachadas verdes, assim como os aspectos intrínsecos ao plantio e manutenção
das plantas. O método científico adotado considerou uma extensa revisão bibliográfica dos principais artigos, dissertações e teses desenvolvidos
por autores no Brasil nos últimos 10 anos, publicados em conferências, universidades e congressos nacionais. Esse recorte temporal foi refinado
para extrair os principais autores e resultados, no interesse de fundamentar a construção de um protótipo de fachada verde em um segundo
momento da pesquisa. Desta forma, o artigo proposto busca discutir os resultados dos revestimentos verdes e suas tipologias, em edifícios em
grandes centros urbanos, onde se localiza a maior parte de emissões de efeito estufa e aquecimento térmico devido à presença massiva de
veículos e aglomerações de edificações. Os resultados desta análise aprofundada é uma análise da produção sobre o assunto, com matrizes dos
autores e das tipologias já desenvolvidas até o momento.
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RESUMO
A tipologia arquitetônica de vila residencial é importante integrante do acervo da arquitetura residencial do Brasil. Desde o seu surgimento com a
industrialização no final do século XIX/ início do século XX, as casas de vila deixaram de ser habitadas exclusivamente por operários, passando a
serem ocupadas por diversos perfis de pessoas e famílias. Contudo, está tipologia caiu em desuso com a verticalização das áreas centrais das
cidades a partir da primeira metade do século XX. Nas áreas periféricas de ocupação mais recente, alguns condomínios e conjuntos de residências
geminadas têm arquitetura com diversas características semelhantes às vilas tradicionais, de certa forma resgatando esta tipologia de arquitetura.
O objetivo principal da pesquisa é contribuir para o estudo da história e das características deste tipo de habitação na Região Metropolitana do Rio
de Janeiro, utilizando textos críticos, mapas, fotos e imagens deste patrimônio. Os objetivos específicos são a caracterização, análise e a divulgação
desta tipologia nas áreas de ocupação consolidada e nas áreas de expansão da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Mais ainda, a pesquisa tem
como objetivo comparar as casas geminadas nos contextos centrais e periféricos do Grande Rio, analisando a relação destas vilas com seus
vizinhos imediatos, seus usos e sua adequação às transformações das cidades desde o século XX até os dias de hoje. A metodologia seguiu à
utilizada no livro "Vilas Cariocas-Estudos de Caso" de Alfredo Luz, um dos autores e coordenador da presente pesquisa: A partir da seleção das
áreas de estudo, estas foram observadas em conjuntos por meio de mapas e fotos aéreas de forma a possibilitar a comparação entre elas e seus
contextos. Posteriormente, as vilas selecionadas foram observadas mais detalhadamente segundo critérios de análise criados a partir da seleção
das áreas de estudo através de fotografias tiradas nos locais e de análises gráficas. As áreas de pesquisa foram selecionadas dentro da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, divididas em dois tipos: 1) Áreas de ocupação consolidadas: Trechos de alta densidade populacional e centrais de
cidades de ocupação urbana anterior ao século XX, onde as primeiras fábricas e vilas operárias foram instaladas, bem como vilas destinadas à
classe média. Vilas Selecionadas: "Vila Estacionamento" no Centro de Niterói e Vilas Comerciais em Icaraí. 2) Áreas de Expansão: Trechos
periféricos de baixa/média densidade populacional que estão passando por processo de urbanização, onde existem exemplares de vila ou similares
que respondem às condicionantes da contemporaneidade. Vilas Selecionadas: Vila Correio 50 em Santo Aleixo-Magé e Vila Operária da antiga FNM
(Fábrica Nacional de Motores). Nas áreas centrais (áreas 1 descritas acima), foi confirmada a hipótese de que a evolução urbana das áreas centrais
impactou nas transformações físicas das vilas. Para exemplificar estas transformações, foi utilizado o tema do automóvel como agente
transformador em um contexto deteriorado (Vila Estacionamento) e em um contexto de vitalidade urbana (Vilas Comerciais). Nas áreas periféricas
(áreas 2 descritas acima) levanta-se a hipótese de que o momento político do Brasil e a hierarquia fabril (Vila Correio 50: Brasil Império e Vila FNM:
Era Vargas) determinaram não só a distribuição das casas, mas também o próprio núcleo de ocupação daquelas comunidades.
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RESUMO
Quando criado em 2000, o curso Ciências Aeronáuticas da Universidade Estácio de Sá tinha o objetivo de formar pilotos para o mercado da aviação
brasileira. Mas, com o desenvolvimento da tecnologia e o crescimento do setor aéreo, o curso foi forçado a mudar seu objetivo. Atualmente, a
instituição vem formando profissionais para atuar em diversos segmentos do sistema de aviação e não somente pilotos como antes. Entretanto,
não foi possível ainda identificar se as mudanças estão cumprindo o papel de formar profissionais com eficácia e eficiência para suprir a
necessidade do mercado e, por isso, foi desenvolvido um Projeto de pesquisa com os alunos do próprio curso. Neste sentido, este resumo tem por
objetivo apresentar parte da pesquisa realizada que visa analisar os pontos fortes e fracos do curso, quanto ao seu currículo, tanto do ponto de
vista do egresso quanto do discente. A proposta é realizar uma comparação entre os dois grupos para se ter uma noção do desenvolvimento já
alcançado e o que se pode melhorar a partir da opinião dos alunos. Trata-se de uma pesquisa quantitativa realizada por meio de questionários
desenvolvidos especificamente para este fim com perguntas abertas e fechadas, algumas também em formato de Escala Likert. A população ou
universo, até o período de 2015.2, é composta de 332 discentes e 509 egressos. A princípio a pesquisa foi encaminhada para todos aqueles que os
endereços eletrônicos estavam atualizados. Em dados obtidos até abril de 2017, tem-se uma amostra parcial composta de 86 (26%) discentes e 89
(17%) egressos. As questões relacionadas ao Currículo foram colocadas em forma de escala com 5 (cinco) opções de escolhas de concordância,
variando de "Discordo Totalmente” até “Concordo Totalmente”, e mais uma opção “Não Sei”. Para a análise dos pontos fortes, foram destacados
os percentuais de respostas concordantes e, para os fracos, as discordantes, onde pode-se perceber o destaque de alguns aspectos (pontos fortes)
e a rejeição de outros (pontos fracos), por meio da comparação das respostas dos dois grupos: Egressos (E) e Discentes (D). Entre os pontos fortes
identificados, destacam-se os aspectos que obtiveram mais de 75% de concordância de ambos os grupos, quais sejam: “o curso apresenta temas
referentes à minha área de atuação” (E = 82,0% / D = 96,5%); “o curso tem um predomínio de disciplinas que priorizam as habilidades teóricas da
aviação” (E = 83,1% / D= 75,6%); e, “o curso oferece disciplinas com conteúdos que se complementam” (E= 80,9% / D= 75,6%). Quanto a essas três
questões, os dois grupos concordam que o que é ensinado pelo curso é coerente com o que, teoricamente, é exigido pela atividade profissional e
que existe uma ligação lógica entre os conteúdos trabalhados. Já com relação aos pontos fracos, cita-se aqueles que apresentaram mais de 40% de
discordância: “o curso oferece oportunidades de relacionamento com empresas ligadas à indústria aeronáutica (E = 70,8% / D = 68,6%); “O curso
oferece oportunidades de acesso e discussão sobre o Projeto Pedagógico desenvolvido” (E = 40,4%/ D = 43,0%); e “o curso tem um predomínio de
disciplinas que priorizam as habilidades práticas da aviação” (E = 41,6% / D = 45,3%). Como é possível observar, o curso possui certas deficiências.
A participação na discussão do projeto pedagógico é importante para que ajustes sejam propostos no sentido de atender as necessidades de seus
alunos. As outras duas afirmativas mostram que os alunos ainda percebem um distanciamento entre o que é oferecido no curso, em termos
práticos, e a realidade da profissão. Os resultados expostos até o momento são preliminares, sendo aguardado um número maior de respondentes
para ampliar a amostra e novas informações serem obtidas. Há ainda outras questões em análise, mas, até o momento, as respostas obtidas já se
mostram relevantes e são de extrema importância para melhoria do curso de forma geral.
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RESUMO
A represa Billings é um dos maiores e mais importantes reservatórios de água da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), construído na década
de 1920, com principal objetivo de gerar energia em uma usina hidroelétrica localizada na cidade de Cubatão no estado de São Paulo. Foi
idealizada pelo engenheiro Asa White Kenney Billings que estudava a implantação do “Projeto Serra”. Considerando a crescente preocupação com
a conservação e recuperação das áreas de mananciais e dos recursos hídricos da RMSP, na represa Billings temos como objetivos neste estudo
conhecer o histórico e os fatores que contribuíram para a crescente degradação local e consequentemente a necessidade de conscientizar a
população por meio da educação ambiental. A pesquisa proposta é do tipo revisão bibliográfica e de campo. A bibliográfica através de literaturas
públicas busca estabelecer e discutir as contribuições de cada autor sobre o assunto e a de campo que oferece meios que auxiliam na definição e
resolução dos problemas encontrados. A pesquisa de campo procede à observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem no real, à
coleta de dados referentes aos mesmos e, finalmente, à análise e interpretação desses dados, com base numa fundamentação teórica consistente,
objetivando compreender e explicar o problema pesquisado. O reservatório hidrográfico da Billings, possui um território de 582,8 km2, espelho
d´água de 106,06 km², capacidade de armazenamento de 995 milhões de m³, é o maior e mais importante reservatório de água da RMSP produz
aproximadamente 7m³ por segundo de água tratada sendo assim responsável por 11% do abastecimento de água da região, esta localizada à
sudeste da mesma. A represa Billings fornece água a 1,6 milhão de pessoas na Grande São Paulo – mas poderia abastecer muito mais gente. Maior
manancial em área urbana do mundo, a Billings vem perdendo sua capacidade de produção de água ao longo dos anos, apesar de mais da metade
de sua bacia hidrográfica ainda estar coberta por vegetação nativa da Mata Atlântica. A degradação do manancial ocorre principalmente pelo
bombeamento das águas dos rios Pinheiros e Tietê para a represa (quando há riscos de enchentes nas marginais), pela ressuspensão dos
sedimentos acumulados no fundo da represa – que podem chegar a 10 metros de altura -, e pelo despejo de esgoto doméstico e industrial nos
córregos, rios e no próprio corpo central do reservatório. A população atual na Bacia da Billings é de aproximadamente 1 milhão de pessoas e a
grande maioria dela não conta com infraestrutura adequada de coleta e tratamento de esgotos. A Billings sofre ainda com os impactos ambientais
da construção do Rodoanel, cuja obra vem provocando desmatamento no seu entorno e o assoreamento da represa. In locu percebemos a intensa
degradação das encostas e assoreamento feitos por trilhas de jipeiros e motociclistas, disposição de lixo em suas margens, invasões clandestinas e
construções irregulares – como um gigantesco tobogan de aproximadamente dez metros construído dentro da represa, e áreas do corpo da
represa cercadas por troncos e arames farpados; além de inúmeros restos de rituais religiosos que provocam incêndios na mata. Após a
observação e análise dos dados levantados percebemos a real necessidade da elaboração e implementação de projetos de Educação Ambiental
focados na população moradora e frequentadora da área no intuito de mitigar os impactos ambientais causados ao longo de tantos anos de
degradação. Acreditamos que o despertar do senso crítico para estimular a participação da população do entorno na gestão dos recursos hídricos
a partir do conhecimento da realidade e práticas de cidadania possa ser uma das estratégias que possibilitem o fortalecimento de ações de
conservação e recuperação da qualidade da água.
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RESUMO
As conchas de moluscos, devido as suas propriedades peculiares, nas últimas décadas têm despertado grande interesse de pesquisadores, desde
biólogos, físicos, paleontólogos a cientistas de materiais. Informações sobre a arquitetura do carbonato de cálcio que é o principal componente
das conchas de várias classes de Moluscos, sobre a caracterização cristalográfica das diferentes camadas das conchas, bem como as suas
propriedades físicas e químicas, são objetos de várias investigações, devido a peculiaridade do processo biomineralizante visto nesses organismos.
Os fatores que regem a síntese dos cristais e a sua interação com os componentes orgânicos e inorgânicos durante a síntese do biomineral ainda
não são amplamente conhecidos. Os biomateriais sintetizados com ênfase na biomineralização de conchas de moluscos possuem ampla
aplicabilidade nas áreas médica odontológica e na engenharia de tecidos. O avanço tecnológico assistido nesse período proporcionou a
oportunidade de descobertas relevantes na área de materiais. O presente trabalho teve como objetivo na investigação dos aspectos
microestruturais e cristalográficas das conchas dos moluscos Anodontites trapezialis e Macrocallista maculata, para a produção de um compósito
com possíveis aplicações na indústria e na área de saúde. Para as análises, morfológicas, as conchas foram deixadas em NaOCl 40% (hipoclorito de
sódio) por 2 horas e lavadas exaustivamente com água destilada e secas à temperatura ambiente. Para acessar regiões internas das conchas,
procedeu-se a uma descalcificação parcial com HCl 0,1 mol.L-1 (ácido clorídrico) em intervalos de tempo que variaram entre 1 e 5 minutos. As
amostras foram montadas nos porta amostras com cola de prata, cobertas com ouro e observadas no microscópio eletrônico de varredura (MEV)
com tensão aceleradora de 15 kV. Para o preparo para a análise cristalográfica por difração de elétrons, uma gota de água contendo pó de concha
previamente triturada, foi depositada sobre uma tela própria para microscopia eletrônica de transmissão, recoberta com uma película de filme
plástico e coberta com carbono, as amostras foram levadas para exame no MET usando 160kV. As fraturas verticais nas conchas da A. Trapezialis
indicaram, logo abaixo do perióstraco, a presença de prismas, com base hexagonal e cerca de 1mm de altura, os parâmetros dessa fase mineral
foram identificados como (210) e (002), com direção preferencialmente (3,1,4) que são característicos da aragonita. O molusco M. maculata
apresentou a mesma fase mineral, com rede cristalina ortorrômbica, porém com orientação preferencial (1,2,0), o que sugere que a composição
da matriz orgânica interfere na síntese do carbonato de cálcio. A partir dos resultados, foi possível concluir que apesar de ambas as conchas dos
moluscos investigados apresentarem o mesmo polimorfo do carbonato de cálcio, a morfologia dos cristais difere, tal fato pode ser explicado pelo
fato dos bivalves investigados possuírem matrizes orgânicas com composições diferenciadas. Estes dados fornecem informações sobre as conchas
e também, contribuem para uma melhor compreensão do processo de biomineralização, trazendo dados para a produção de novos
biocompósitos.
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RESUMO
Estima-se uma duplicação da população mundial nos últimos 60 anos, enquanto o consumo de água atual tem sido sete vezes o valor ponderado
na última metade do século passado. Isto, devido, sobretudo ao crescimento populacional, mas também ao desperdício, à contaminação e à
crescente utilização deste recurso no setor agrícola. No Brasil, a água destinada especificamente ao consumo humano deve atender ao padrão de
potabilidade estabelecido nacionalmente e não oferecer riscos à saúde da população, devendo ainda estar isenta de qualquer contaminante que
possa trazer prejuízo durante sua utilização. No município de Campos dos Goytacazes, o abastecimento deste recurso é efetuado, sobretudo pelas
águas superficiais, através do rio Paraíba do Sul e pelas águas subterrâneas através de poços profundos. Contudo, como a água disponibilizada pela
concessionária local não atende a toda a população, grande parte desta tem buscado alternativas para seu abastecimento. Neste contexto, a
maneira mais econômica e prática encontrada tem sido a captação, principalmente por meio de poços rasos particulares. Desta forma, verifica-se
a possibilidade destas águas subterrâneas não estarem dentro dos padrões de qualidade recomendados, estando vulneráveis a diversos tipos de
poluição e/ou contaminação e mostrando a necessidade do estudo continuado da sua qualidade pela população rural municipal. Neste sentido,
este projeto de pesquisa visou avaliar a qualidade e as principais propriedades das águas subterrâneas, na área rural do município de Campos dos
Goytacazes, Rio de Janeiro, de acordo com os padrões exigidos para consumo humano e com as legislações em vigor. A metodologia utilizada
consistiu na realização de um cadastro georreferenciado de poços uniformemente distribuídos e a realização das análises relacionadas à qualidade
das águas subterrâneas, importantes fontes de abastecimento de água no município. Desta forma, pode-se concluir por meio da análise dos
resultados do presente estudo, que entre os principais fatores que influenciam a qualidade da água subterrânea utilizada pela população rural do
município, se destacam o estado de conservação dos poços, a proximidade com outros mananciais, o uso e a ocupação do solo, as possíveis fontes
de contaminação no seu entorno e a presença de fossas sépticas.
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RESUMO
Os costões rochosos são ecossistemas geralmente habitados por uma grande diversidade de organismos bentônicos, dentre estes as macroalgas.
Tais ecossistemas são considerados como um dos mais representativos da região sudeste do Brasil. Como esta região é amplamente ocupada,
apresentando uma massiva densidade demográfica humana, principalmente na área litorânea, nota-se que os ecossistemas de costões rochosos
sofrem com diversos tipos de impactos de origem antrópica, principalmente aqueles relacionados à poluição. Uma forma frequentemente utilizada
para avaliar o impacto da poluição marinha é através da realização de estudos ficológicos quali-quantitativos, com intuito de conhecer a estrutura
das comunidades fitobentônicas. Contudo, apesar da maioria destes estudos concentrarem-se, especialmente no estado do Rio de Janeiro, são
poucos aqueles realizados em praias próximas às áreas urbanas, e um número ainda muito menor destes estudos foi realizado em praias oceânicas
da cidade de Niterói e adjacências. Sendo assim, o objetivo geral do presente estudo é avaliar, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, a
comunidade bentônica da região do infra-litoral do costão rochoso da praia de Itaipu, ao longo de diferentes épocas do ano. Além de buscar
identificar possíveis relações entre variações na estrutura e na dinâmica da comunidade com impactos ambientais recorrentes nesta praia. Para
atender a tais objetivos, foram realizadas coletas pontuais de amostras de macroalgas, através de mergulho livre, para identificação de espécies
em diferentes épocas do ano. Para a análise quantitativa foram realizadas coletas não destrutivas de dados, através da avaliação do percentual de
cobertura, pelo método de estimativa visual dos organismos bentônicos presentes no costão. Esta estimativa foi realizada por meio de disposição
de unidades amostrais quadradas de 20x20cm (n=10), em um transecto de 10m de comprimento, na região infra-litoral, a uma profundidade entre
1 e 2m. Quanto aos resultados da análise qualitativa, foram identificadas até o presente momento 12 espécies de macroalgas. Quanto aos
resultados das análises quantitativas, pode ser observado que os grupos morfo-funcionais de algas dominantes, foram aqueles das filamentosas e
foliáceas, este último representado principalmente pelo gênero Ulva. Estes grupos de macroalgas são pouco complexos, e considerados de
organismos oportunistas, frente aos impactos ambientais, principalmente à eutrofização da água do mar, pela presença de efluentes domésticos.
Estes resultados foram semelhantes aos obtidos em estudo anteriormente realizado nesta praia, corroborando com a hipótese de que esta região
vem sofrendo com a perda de diversidade marinha, em função de impactos ambientais frequentes, principalmente a poluição orgânica. Para
finalizar, recomenda-se que o monitoramento ambiental seja realizado continuamente nesta região, transformada recentemente em uma Unidade
de Conservação (Resex), tendo o uso das macroalgas marinhas como bioindicadores, uma estratégia eficiente e de baixo custo, para o
gerenciamento costeiro.
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RESUMO
O Brasil destaca-se em termos mundiais pela variedade de gemas em seu solo. Gemas como a ágata podem ser naturais ou produzidas, na maioria
das vezes, por processos de tingimento com corantes. Essas operações vêm avançando nos últimos anos, gerando consideráveis volumes de
efluentes líquidos contendo íons de vários metais e alta carga orgânica, manifestando por isso, uma preocupação ambiental, já que esses corantes
são potenciais contaminantes. Dessa forma, surge a necessidade do tratamento desses efluentes com o propósito de minimizar a concentração
dos poluentes em questão. Os processos convencionais de tratamento dos efluentes, além de utilizarem grandes quantidades de produtos
químicos, podem originar um grande volume de resíduos tóxicos. A eletrodiálise (ED) é uma técnica de separação por membranas, na qual
espécies iônicas em solução são transportadas através de membranas seletivas por ação de um campo elétrico. A técnica possibilita o emprego no
tratamento de efluentes pela remoção de eletrólitos, demonstra uma economia de energia além de vislumbrar a possibilidade de recuperação dos
metais e reúso da água. Neste sentido, o objetivo do presente projeto foi realizar uma avaliação da técnica de ED no tratamento de efluentes do
sistema de tingimento de ágatas do RS como uma tecnologia limpa. Dessa forma, foram desenvolvidas etapas com início na determinação da
corrente limite e estudo do transporte de íons do processo a partir de curvas corrente-potencial e ensaios cronopotenciométricos. Os
experimentos foram realizados em uma célula com 3 compartimentos separados por membranas íon seletivas e com o auxílio de quatro eletrodos,
onde dois eram de Ag / AgCl em um capilar de Luggin. Após, foi realizada a análise da eficiência de extração dos íons em função do tempo de
tratamento em células estáticas e em fluxo em sistemas com cinco compartimentos. Todos os experimentos desse estudo utilizaram um ânodo
70TiO2/30RuO2 DSA® e um cátodo de titânio. A seguir, avaliou-se a toxicidade do efluente estudado antes e após a aplicação da técnica de ED em
função de dois níveis tróficos, Artemia salina e Lactuca sativa. Por fim, investigou-se a possibilidade de recuperação dos metais e reúso do efluente
após o processo de tratamento a partir do método de análise de colorações de gemas em função de imagens digitalizadas. Os resultados
apontaram a corrente limite do processo e a extração dos íons no modo estático, além de 233 mg L-1 de íons nitrato e 233,6 mg L-1 de íons cromo
no modo em fluxo, comprovando a eficiência da técnica na remoção dos íons presentes no efluente. Os ensaios de toxicidade apontaram uma
redução na porcentagem de letalidade dos organismos-teste após aplicação da técnica de ED. Os íons recuperados foram inseridos em um novo
processo de tingimento e demonstraram a possibilidade do reúso da água e reutilização dos insumos, fator cada vez mais importante na
minimização do consumo e dos custos de produção, favorecendo um cenário ambientalmente correto e sustentável.
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RESUMO
O conjunto das camadas orgânicas de superfície e os horizontes orgânico-minerais de topo do solo constituem as formas de húmus florestais. Em
um sentido amplo, as formas de húmus constituem-se de camadas holorgânicas, formadas inteiramente pela matéria orgânica presente no topo
do solo, e de camadas hemiorgânicas, aquela porção da matéria orgânica que está misturada ao componente mineral do solo. A estrutura dos
húmus reflete um conjunto de processos complexos do qual participam inúmeras espécies animais e de microorganismos que conduzem à
decomposição da matéria orgânica e à ciclagem de nutrientes. Pesquisas em florestas tropicais de terras baixas evidenciam que as formas de
húmus predominantes e suas características morfológicas, que revelam padrões de decomposição associados às interações vegetação-solo,
acompanham a grande diversidade de situações próprias a esses ecossistemas, podendo ser considerado um indicador global do funcionamento
do ecossistema, isto é, das inter-relações entre a vegetação e o solo. A estrutura das formas de húmus pode variar com o tipo de solo e com o tipo
de impacto associado aos sistemas. O estudo da evolução dessas formas de húmus em ambientes degradados pode auxiliar no entendimento
dessa estrutura e da sua formação. Sendo assim, o objetivo deste projeto é entender como as formas de húmus estão estruturadas em encostas
degradadas em Barracão dos Mendes, Nova Friburgo – RJ, permitindo entender como está estruturado o subsistema de decomposição e
permitindo uma análise ecossistêmica do funcionamento do mesmo. Os dados deste trabalho correspondem a uma das 3 encostas degradadas de
Barracão dos Mendes, Nova Friburgo – RJ a qual os dados já foram analisados. Em cada encosta foram alocadas 6 parcelas nas áreas florestadas e
6 parcelas nas áreas degradadas. Em cada parcela foram coletadas 3 amostras de matéria orgânica. Cada amostra foi dividida no campo em quatro
sub-amostras: 1) camada L de folhas mortas inteiras; 2) camada subjacente F, constituída, sobretudo, por fragmentos foliares; 3) camada Ai de
material orgânico-mineral entremeado a raízes finas; e 4) horizonte A. Os resultados apresentados aqui são aqueles relativos as análises das
camadas L e F. Estas amostras foram secas a 60ºC durante 24 horas e depois pesadas. O total de matéria orgânica (L+F), e as massas de L e F foram
comparadas entre as áreas de floresta e as áreas degradadas através de teste de Mann-whitney (U-test) com correção de Bonferroni. As
comparações mostram apenas uma diferença marginalmente significativa entre a quantidade de matéria orgânica encontrada nas camadas L das
áreas degradadas (média±DP= 52,21±23,63), as encontradas na camada F das áreas degradadas (média±DP= 16,46±3,94, U=15, p=0,09), as
encontradas nas camadas L das áreas florestadas (média±DP= 20,38±3,14, U=16, p=0,08) e as encontradas nas camadas F das áreas florestadas
(média±DP= 19,45±4,67, U=18, p=0,06). Isto sugere que as camadas L das áreas degradadas apresentam um maior acúmulo de matéria orgânica
que as áreas florestadas. Estas áreas são dominadas por espécies de gramíneas, principalmente capim colonião (Panicum maximum Jacq), que
possui folhas mais duras e mais difíceis de decompor. Além disso, o maior acúmulo de matéria orgânica neste horizonte holorgânico pode estar
sugerindo uma menor eficiência da decomposição nesta área. Isto pode ser um problema para o desenvolvimento da sucessão ecológica nas áreas
degradadas, pois indica uma provável menor disponibilidade de nutrientes nesta camada e, portanto, uma barreira para o crescimento vegetal de
espécies arbóreas. A análise das outras áreas degradadas e das demais horizontes, bem como as análises químicas de todos estes componentes
permitirão maiores conclusões.
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RESUMO
O Poli (tereftalato de etileno) (PET) é um dos termoplásticos mais produzidos no mundo. Propriedades como leveza, resistência e transparência
fornecem ao PET características desejadas para satisfazer o setor industrial. O PET grau garrafa pós-consumo, PETpc, é o termoplástico mais
reciclado no Brasil, colocando o nosso país em uma posição de destaque no cenário mundial. Dentro dessa vertente, a reciclagem terciária ou
química é uma alternativa para o fortalecimento do cenário mundial de reciclagem, uma vez que a resina de PET virgem e outros produtos
petroquímicos podem ser obtidos a partir de uma matéria-prima “verde”, ou seja, monômeros e/ou oligômeros recuperados e purificados via
reação de despolimerização química. Nas últimas décadas, o uso de tensoativos teve um aumento significante. Acredita-se que a utilização de
moléculas tensoativas em reações interfaciais e superficiais representa uma boa alternativa para a despolimerização química do PETpc, podendo
aumentar o rendimento da reação, otimizar o tempo e a temperatura reacional. O principal objetivo deste projeto é desenvolver uma nova
metodologia de reciclagem química do PETpc em meio alcalino usando o tensoativo catiônico, Brometo de Hexadeciltrimetrilamônio (CTAB), para
recuperação do ácido tereftálico (PTA) de forma rápida e eficiente, reduzindo assim, o custo reacional. A fim de que o objetivo deste projeto seja
alcançado, foi realizado a aplicação de planejamento de experimentos a reciclagem escolhida com obtenção de modelo e otimização do processo.
Nesse processo, três fatores foram variados: volume da solução de NaOH 10,0 mol/L (5,0 mL ou 50,0 mL), volume de CTAB 1,0 x 10-2 mo/L (0,0 mL
ou 45,0 mL) e o tempo de reação (2 h ou 3 h). A variável de resposta analisada foi: o rendimento da reação de despolimerização. As reações foram
realizadas a uma temperatura de 70°C. Quando a temperatura desejada estava seguramente estabilizada adicionou-se rapidamente 2,0 g de PET,
dando início à reação. Com o fim da reação, a mistura heterogênea contendo etilenoglicol, tereftalato dissódico e resíduos poliméricos não
hidrolisados, foi acidificada com excesso de solução de ácido sulfúrico 10% v/v até pH 1,0. A solução, então, foi resfriada para a formação dos
cristais de PTA, e em seguida submetida à filtração a vácuo com lavagem em água. O PTA (insolúvel em água) foi pesado após secagem. O
rendimento de cada ensaio foi calculado através de análise gravimétrica da reação. O PTA assim obtido foi caracterizado e analisado por FTIR, TGA
e DSC. Estudos preliminares do processo de despolimerização química do PETpc permitiram comprovar a viabilidade e eficácia da reciclagem
química do PETpc, obtendo um ácido tereftálico (PTA) semelhante ao comercial, sendo um promissor substituto do PTA de origem petroquímica.
Um rendimento de 72,40% foi alcançado utilizando solução de NaOH 10 molL-1 em apenas 3 horas de reação. Verificou-se que dentro das
condições de reação estudadas apenas a variável independente concentração da solução de NaOH influencia significativamente no processo.
Observa-se então que a concentração de NaOH exerce influência no processo de despolimerização do PETpc e que a variável tempo de reação e a
interação entre as variáveis independentes não são estatisticamente significante. Isso significa que as influências que as variáveis exercem no
processo podem ser seguramente avaliadas de forma independente. Pela análise da influência da concentração da solução de NaOH e do tempo
reacional, observou-se que o rendimento da reação depende diretamente desses parâmetros. Através das análises realizadas confirmou a
estrutura e pureza do PTA obtido, e permitiu concluir que o processo de secagem foi satisfatório, pois não foi encontrada água residual na
amostra. A partir da avaliação dos resultados obtidos foi possível desenvolver uma nova metodologia analítica para a reciclagem química do PET
pós-consumo, onde um maior rendimento é obtido quando se usa o tensoativo CTAB.
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RESUMO
A água é indispensável para vida na terra, não pode ser substituída por nenhum outro líquido, a mesma tem função de transportar substâncias
essenciais para os organismos e também funciona como habitat de animais e plantas que ali vivem, porém na água são encontradas muitas
substâncias prejudiciais à saúde. Para certificar a vida de animais e plantas de um rio são analisados alguns parâmetros de características físicas,
químicas e biológicas, utilizados para verificar a qualidade da água de um manancial. Estes parâmetros podem ser influenciados por inúmeros
fatores climáticos, naturais e pela ação do homem. Para o público em geral, a informação dos valores de concentrações dos poluentes
encontrados nos corpos hídricos tem pouco significado, devido às tecnicalidades envolvidas na interpretação dos resultados. Por este motivo,
podem-se adotar, na divulgação para o público, Índices de Qualidade das Águas (IQA), que retratam, através de um índice único global, a qualidade
das águas em um determinado ponto de monitoramento. Os índices podem ser entendidos como “notas”, que retratam condições variando de
péssima a excelente, ou que permitam inferências sobre alguns aspectos específicos sobre o corpo hídrico, tal como biodiversidade e toxicidade. O
objetivo deste trabalho foi calcular o valor do IQA em 3 pontos do rio Mombuca, localizado no município de Maricá –RJ, através dos seguintes
parâmetros: demanda bioquímica de oxigênio (DBO), oxigênio dissolvido (OD), turbidez, nitrogênio total, coliformes fecais, pH, fósforo total,
temperatura, sólidos totais. Com a caracterização destes parâmetros da água é possível identificar e quantificar os elementos e espécies iônicas
que estão presentes e agregar seus efeitos sobre o meio ambiente. Desta forma, com os resultados das análises da água nos 3 pontos do rio
Mombuca, pôde-se também comparar aos padrões especificados em portarias e resoluções. A resolução CONAMA nº 357/2005, que dispõe sobre
a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, e a resolução CONAMA nº 430/2011, que dispõe sobre as
condições e padrões de lançamento de efluentes e complementa e altera a resolução 357/2005 deste mesmo Conselho. Com este estudo, foi
possível verificar que a qualidade da água do rio Mombuca se encontra comprometida, apresentando valores de IQA entre 32 e 21, sendo
classificada como uma água de qualidade ruim em todos os pontos analisados. Fica clara a observação do desconhecimento, por parte da
população sobre as formas de destinação de resíduos e na falta de percepção da importância dos parâmetros microbiológicos da qualidade da
água para consumo e uso agropecuário. Evidenciando que seria interessante um trabalho de educação ambiental com toda a população, a fim de
reduzir a poluição hídrica desde a nascente até sua foz.
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RESUMO
Em função da crescente contaminação do meio ambiente por meio de substâncias tóxicas, e das dificuldades de determinar fontes potencialmente
poluidoras surge a preocupação de viabilizar estudos que propõem testes de toxicidade com o propósito de avaliar os potenciais danos ambientais
e o obter prognóstico das causas a distintos ecossistemas. Para esses bioensaios foi necessário escolher uma semente que tenha características
favoráveis de rápida germinação e fácil cultivo como a Lactuca sativa L. Para tanto, foi utilizado como agente tóxico o Sulfato Ferroso (FeSO4),
embora o ferro seja um micronutriente essencial para as plantas, quando utilizado em excesso pode causar redução no crescimento e,
consequentemente, diminuição da produtividade das plantas, ou ainda, inibição total da germinação de sementes. O ensaio foi realizado no
laboratório ambiental da Universidade Estácio de Sá (UNESA, Macaé-RJ), utilizando placas de Petri contendo papel filtro, saturado com água
destilada. As sementes de Lactuca sativa (alface) foram dispostas na placa de Petri e após foi adicionado 1 ml de sulfato ferroso (FeSO4) nas
concentrações 0,01%, 0,1%, 0,5%, 1%; 5% e 10%, além do controle, foram vedadas com plástico filme para manter a umidade, colocadas em uma
estufa a uma temperatura de 22 ± 2°C por um período de sete dias em um ambiente escuro. Após esse período de incubação verificou-se a
germinação das sementes. A concentração de 0,01% de FeSO4 foi a única favorável para a germinação das sementes de Lactuca sativa, havendo
75% de germinação além do controle com 98% de germinação. Nas demais concentrações houve inibição total da germinação das sementes de
Alface, segundo alguns autores esses sintomas estão relacionados também ao tempo de exposição dos tratamentos não somente as
concentrações. Em todas as concentrações analisadas, o contaminante mostrou-se tóxico às sementes, podendo ser observado a partir dos
sintomas e o desenvolvimento apresentado. Ao aumentar essas concentrações os sintomas se tornaram mais evidentes e com isso as sementes
apresentaram inibição na germinação.
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RESUMO
Devido à diversidade da flora brasileira é possível que hoje uma enorme diversidade de compostos ainda não estudados e testados
biologicamente. Estudos adequados de matrizes de origem natural envolvendo grupos multidisciplinares podem dar origem à descoberta de
diversas substâncias que poderão apresentar aplicações tecnológicas das mais diversas (YUNES e CALIXTO, 2002). Produtos naturais têm sido
considerados como uma verdadeira biblioteca fornecendo uma diversidade química e desejável perfil farmacológico. Tais compostos são descritos
como fonte altamente significativa para o desenvolvimento de novas drogas (WANG et al., 2011). Tais compostos naturais são capazes de interagir
com específicos alvos intracelulares e tem se tornado fonte de inspiração para o desenvolvimento de novas drogas (MISHRA e TIWARI, 2011). A
alelopatia é utilizada no controle da competição de culturas sendo uma das opções de controle cultural para possível inclusão em sistemas de
cultivo (Asaduzzaman et al., 2015). Plantas medicinais vêm sendo utilizadas desde tempos remotos por civilizações antigas com diversas
finalidades. Seu emprego vem evoluído ao longo dos tempos desde as formas mais simples de tratamento local até as formas tecnologicamente
sofisticadas de fabricação industrial utilizado pelo homem atualmente (LORENZI, 2002). No Brasil, a utilização de plantas no tratamento de
doenças apresenta fundamentalmente, influências da cultura indígena, africana e europeia (MARTINS, 2003). A seleção de plantas de informações
da medicina tradicional ou popular pode conduzir a descoberta de moléculas promissoras, principalmente quando se trabalha com plantas de
regiões tropicais e subtropicais do planeta, que são ricas em diversidade botânica e química; representando um grande reservatório de novas
moléculas com potencial biológico a ser pesquisado a exemplo aqui citado o potencial alelopático (HOSTETTMAN et al., 2002). A investigação das
propriedades terapêuticas das plantas utilizadas por diversas culturas ao longo dos milênios formou a base dos cuidados com saúde em todo
mundo. Plantas representam um vasto reservatório de substâncias dispostas nas mais diversas concentrações que podem apresentar atividades
biológicas distintas, com o desenvolvimento da quiomiotaxinomia, citado como de extremo auxílio na avaliação das possíveis classes de
substâncias a serem encontrados em diversos gêneros e famílias botânicas (CORDEL, 2011). Markhamia obtusifolia é um arbusto perene,
pertencente à família Bignoneaceae, de grande distribuição na África Austral e Oriental. Na medicina popular, suas raízes são utilizadas no
tratamento de ancilostomíase em algumas partes da Tanzânia (NCHU et al, 2010). Sua investigação química merece destaque devido a sua grande
utilização na medicina popular africana. Podemos ressaltar que até o momento seu estudo químico conta apenas com a elucidação de três
compostos oriundos de suas folhas. Esta planta de origem africana nunca foi estudada em nosso país. Destacamos a importância dos estudos
relacionados à avaliação química e fitotóxica levando a caracterização de biomoléculas que poderão servir como protótipos para produção de
novos herbicidas, através de procedimentos de modificação molecular utilizando metodologias para o desenvolvimento de novas moléculas
sintéticas (YUNES e CALIXTO). Para tais análises foram utilizadas técnicas espectroscópicas usuais como RMN e Cromatografia gasosa. Diversos
compostos foram isolados, dentre os mesmos destaca-se a presença do esteróide ergosterol, incomum em espécies de plantas.Podemos observar
o acúmulo de sinais na região de δ 0,5 a 2,5 ppm; característicos de esqueletos esteroidais. A presença de um δ 5,56 ppm (dd, J=5,6 e 2,3 Hz), δ
5,37 ppm (dt; J= 5,5 e 2,7 Hz) e do multipleto em δ 5,19 ppm, caracterizam a presença de três ligações duplas no esqueleto da molécula. Os
deslocamentos de carbono em δ 141,6; 139,9; 135,7 e 119,80 ppm; nos permite determinar o esqueleto do esteróide ergosterol.
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RESUMO
As atividades realizadas nos laboratórios universitários geram resíduos que podem oferecer riscos ao meio ambiente e/ou a saúde e que por falta
de gerenciamento podem estar sendo armazenados em lugares inapropriados, ou até mesmo descartados inadequadamente. Os laboratórios das
Instituições de Ensino Superior do Brasil, principalmente os relacionados à química, em suas atividades básicas (ensino, pesquisa e extensão)
geram resíduos químicos com características complexas, composição diversificada e em quantidade reduzida, o que traz inúmeros inconvenientes
em relação ao seu gerenciamento. Além disso, com frequência são manuseados inadequadamente e tem-se observado que os resíduos que
apresentam maior periculosidade são acondicionados e armazenados no próprio laboratório, em áreas inseguras, e outros com menor
periculosidade são descartados diretamente na pia. Neste contexto, o trabalho traz como principal objetivo a elaboração de um programa de
gerenciamento dos resíduos químicos gerados nos laboratórios da Universidade Estácio de Sá Campus Macaé, por meio da implantação de um
conjunto de procedimentos que formem um sistema integrado de coleta, tratamento e disposição final dos rejeitos produzidos, associado à
responsabilidade objetiva do gerador e, principalmente, à consciência de sustentabilidade. A metodologia usada inclui a descrição de dados sobre
o ativo e passivo dos laboratórios de ensino assim como uma classificação dos mesmos quanto ao seu destino como: insumo, resíduo com
potencial de reuso ou rejeito. Além disso, foi realizada uma análise crítica das informações obtidas por meio de entrevistas com os responsáveis
técnicos dos laboratórios do Campus, a fim de fazer um diagnóstico dos resíduos laboratoriais gerados nas atividades experimentais. Com estas
ferramentas foram obtidas informações sobre as atividades realizadas, reagentes armazenados, condições de uso dos laboratórios, utilização de
normas de segurança, condições de armazenagem e validade dos reagentes. Também foi possível identificar a necessidade da elaboração e
implementação de procedimentos documentados referentes ao processo administrativo, compras (requisitos para fornecedores de resíduos),
gerenciamento de resíduos, operacional (relacionado às atividades realizadas no laboratório). Outro registro feito na visita aos laboratórios foi a
percepção que no armazenamento a identificação nas prateleiras é deficiente e que os armário de armazenamento de produtos inflamáveis não
são adequados. Com os dados levantados foi implementado um sistema de organização dos reagentes por meio de uma planilha de
compatibilidade de produtos químicos, que foi disponibilizada no local junto com a identificação da segregação dos reagentes nas prateleiras.
Também foram identificadas as áreas para armazenamento temporário de resíduos. Os resultados permitiram concluir que é imprescindível para o
gerenciamento dos resíduos químicos a realização de um programa de treinamento para os envolvidos, ampla divulgação, desenvolvimento de
procedimentos abordando boas práticas de laboratório, e o controle de manifesto dos resíduos e a destinação final dos mesmo, para que se
obtenha sucesso na implantação do gerenciamento.
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RESUMO
O presente projeto tem como principal objetivo avaliar a possível substituição do ácido esteárico, ativador comum do processo de vulcanização de
elastômeros, por óleos vegetais – amendoim, linhaça e coco – e/ou cera de abelha. As substâncias citadas são disponíveis comercialmente e
facilmente encontradas, além disso, a cera de abelha é um subproduto da atividade de apicultura e sem uso expressivo. Neste segmento específico
do projeto, a análise térmica (análise termogravimétrica – TGA; e, a calorimetria exploratória diferencial – DSC) foram empregadas para: (i) avaliar
a degradação termo-oxidativa dos óleos vegetais e da cera de abelha (cinética de degradação e estabilidade térmica); e, (ii) avaliar as interações
entre os ingredientes costumeiramente usados em uma formulação elastomérica, particularmente as interações onde o ácido esteárico está
presente para que um paralelo fosse traçado quando o mesmo for substituído pelas substâncias alternativas citadas. As amostras submetidas às
análises térmicas foram preparadas utilizando-se para a pesagem uma balança digital de duas casas e potes plásticos individuais, rotineiramente
usados em exames clínicos. Para a análise de DSC, além das análises individuais, combinações em duplas, trios e quartetos também foram
consideradas, pois na formulação de um elastômero enxofre, óxido de zinco e aceleradores orgânicos são ingredientes comuns do processo. Tanto
na análise por TGA/DTG quanto para a análise por DSC, o mesmo equipamento foi utilizado – o Perkin Elmer, modelo STA-6000, Silmutaneous
Thermal Analyzer. As condições de análise foram: atmosfera de ar comprimido, taxa de aquecimento de 5 C/min, e faixa de temperatura de 30 C
até 200 C (DSC) ou 600 C (TGA/DTG). Todas as substâncias – óleos vegetais, cera de abelha e ácido esteárico – exibiram o início da degradação
termo-oxidativa (Tonset), considerando as condições experimentais adotadas, acima de 200 C. A ordem crescente de estabilidade foi dada por:
ácido esteárico, cera de abelha, óleo de coco, óleo de linhaça e óleo de amendoim. O ácido esteárico e o óleo de coco exibiram termogramas
similares, ou seja, uma etapa de degradação termo-oxidativa expressiva, onde as perdas de massa das amostras estão entre 80% a 90%, seguida
por uma etapa de menor perda de massa. Porém, a degradação do óleo de coco teve início somente após o estágio inicial de degradação do ácido
esteárico ter sido finalizado. A temperatura de início de degradação (Tonset) do óleo de coco foi, aproximadamente, 23 C maior do que a
registrada para temperatura final da degradação (Tendset) do ácido esteárico. A cera de abelha e os óleos de amendoim e linhaça exibiram uma
degradação térmica complexa com diversos eventos sucessivos (inflexões na curva de TG) e, por vezes, simultâneos, os quais só puderam ser
melhor observados quando a termogravimetria derivativa (DTG) foi aplicada. Além disso, nas curvas de DTG foram registrados pelo menos dois
picos significativos de perda de massa nas amostras. O óleo de amendoim apresentou uma estabilidade térmica superior ao do óleo de linhaça
com uma Tonset cerca de 25 C maior. Além disso, ambos os óleos vegetais exibiram Tonset pelo menos 60 C superior à temperatura de início de
degradação da cera de abelha. Os resultados obtidos mediante a análise por DSC revelaram que a formação do complexo químico aceleradorativador e do complexo sulfurante ativo são propostas viáveis para os sistemas contendo os óleos vegetais, uma vez que há similaridade na faixa
de temperatura e no pico registrado, particularmente, quando o sistema ZnO / TBBS / S / Óleo de linhaça é comparado ao sistema ZnO / TBBS / S /
Ácido esteárico. Contudo, as entalpias calculadas para o evento térmico nos sistemas ZnO / TBBS / S / Óleos vegetais são consideravelmente
maiores do que aquele registrado no sistema convencional contendo ácido esteárico.
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RESUMO
Tema Geral e problema da pesquisa: No Brasil, a leptospirose é uma doença endêmica, favorecida pelas inundações, que propiciam a disseminação
e a persistência do agente causal no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos. Em Belém, há fatores que favorecem a proliferação da doença,
como precárias condições de saneamento, alta infestação de roedores, grande circulação de pessoas, produtos e serviços e ocupação desordenada
do meio físico urbano. Desta forma, a saúde pública e o meio ambiente são influenciados pelos padrões de ocupação do espaço, tornando-se
possível o uso do geoprocessamento (ferramenta matemática e computacional que expressam análises combinadas de dados socioeconômicos,
demográficos, mapas temáticos, imagens digitais de satélites, dados de GPS, possibilitando análises nas mais diversas áreas do conhecimento, tais
como: ambiental, saúde pública e afim) na análise e na distribuição espaço-temporal de agravos. Objetivos e/ou hipóteses: O objetivo geral deste
projeto foi avaliar a distribuição espaço-temporal da leptospirose, no período de 2011 a 2015, no Distrito Administrativo de Icoaraci (DAICO), em
Belém, Pará. Tendo como objetivos específicos: Fazer a aquisição e depuração do banco de dados; georreferenciamento dos casos confirmados de
leptospirose; construção do banco de dados georreferenciado; e distribuição e análise espacial dos casos confirmados de leptospirose.
Metodologia: Foram utilizadas bases de dados epidemiológicas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN); dados cartográficos
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); imagens digitais de satélites Landsat 8 disponibilizadas pelo Serviço Geológico Americano
(USGS). Além disso, foram georreferenciados em campo os casos confirmados da doença, com o uso do receptor GPS garmin 64s. Na sequência,
foi realizado o processamento e a interpretação dos dados no software ArcGIS Desktop versão 10.3 do Instituto Evandro Chagas (IEC) em parceria
com a Faculdade Estácio de Belém- campus IESAM. Resultados: Dos 100 casos confirmados, foram georreferenciados 100% em campo e/ou via
google earth no laboratório. Os bairros com maior número de casos foram: Tenoné e Paracuri (18), Agulha (12), Maracacuera (10), Cruzeiro (9),
Ponta Grossa (7) e Águas Negras (3). A análise espacial usando o método de Kernel (expressa à densidade de casos pontuais de leptospirose por
áreas) mostrou zonas com o maior foco da doença. Além disso, foram criadas zonas de influências usando a ferramenta de geoprocessamento
denominada de buffer (zonas de amortecimento ou influência) que variou de 250m a 1000m ao redor de canais que sofrem alagamentos sazonais.
Vale ressaltar que, outros produtos cartográficos relacionados a dados socioeconômicos, evidenciaram a que as áreas mais acometidas pela
doença apresentaram boa parte da população com baixa renda, com menos saneamento básico, entre outros. Conclusões: Dessa forma, essas
áreas são prioritárias para o controle do agravo ou doença em questão, servindo de instrumento para o poder público tomar as decisões no que se
refere às medidas de prevenção e remediação da doença.
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RESUMO
Para se obter resultados confiáveis de análises de amostras de água de corpos hídricos é necessário que se faça um planejamento detalhado da
amostragem destas. Deve-se ter atenção a cada etapa, como a escolha do tipo de frasco e sua descontaminação, o tipo de preservação, o
armazenamento e transporte, a rotina de atividades em campo e no laboratório. A decisão de como proceder dependerá sempre do tipo de
amostra e do parâmetro que será posteriormente analisado. No Brasil, podemos contar com as normas ABNT/NBR 9897 e 9898 para guiar estes
procedimentos. Após o levantamento de dados, deve ser realizada uma visita a campo preliminar, na qual serão verificados os dados levantados
bibliograficamente, a viabilidade das coletas no local e a definição dos pontos de amostragem. Os materiais utilizados para coleta irão variar de
acordo com o parâmetro que se deseja analisar, podendo ser de diferentes tipos de vidro, polietileno, papel alumínio ou outros. Neste trabalho,
foram analisados os seguintes parâmetros em campo, com equipamentos portáteis: pH, temperatura, condutividade e oxigênio dissolvido. Não
sendo necessários processos de preservação das amostras para analisar estes parâmetros. Já os parâmetros de DBO, DQO, turbidez, nitrogênio
total, amônia, fosfato total e coliformes foram analisados, posteriormente, em laboratório, havendo assim necessidade de preservação das
amostras. O desenvolvimento deste trabalho foi divido em 3 etapas. A primeira delas teve como objetivo estudar as técnicas de planejamento e
coleta de amostras e também os parâmetros físico-químicos de corpos hídricos. A segunda etapa envolveu o trabalho de campo para escolha dos
pontos a serem utilizados na coleta de amostras. Na terceira etapa, as amostras foram coletadas e analisadas. As coletas foram realizadas no rio
Mombuca, situado no município de Maricá. Foram realizadas três visitas à campo, a primeira para a análise do ambiente e definição dos pontos de
coleta e outras duas para coleta de amostras e análise dos parâmetros pré-definidos. Após a análise visual do rio e de seu entorno, foram
demarcados três pontos de coleta, um próximo a nascente do rio (Ponto 1), para obter um parâmetro inicial; um na sua parte urbana (Ponto 2),
onde a probabilidade de haver violação dos padrões de qualidade é grande; e outro próximo a sua foz (Ponto 3), para verificar a capacidade de
autodepuração do rio. Foi considerada também a facilidade de acesso aos locais de coleta nessa escolha. A amostragem foi feita por amostras
simples, de acordo com as técnicas previstas na norma NBR 9898 (1987). Para a determinação dos parâmetros de campo: temperatura, pH,
condutividade e OD, foi utilizado um recipiente de polietileno (balde) amarrado a uma corda para a coleta da água, e os equipamentos foram
mergulhados diretamente no recipiente, sendo realizada a leitura dos respectivos parâmetros no local, em triplicata. Nos pontos 1 e 3 foi possível
fazer as medidas diretamente na água do corpo hídrico, conferindo maior segurança aos dados. Todos os resultados obtidos no local foram
compilados nas fichas de coleta. Para as análises realizadas em laboratório, as amostras foram coletadas em recipientes de plástico e vidro,
totalizando 2 L de volume. Foi utilizada caixa de isopor com gelo para acondicionamento das amostras até o laboratório, onde ficaram em
geladeira até a realização das análises, que foram realizadas dentro do prazo máximo de 24 horas. Através da análise dos resultados da medição
destes parâmetros foi possível perceber que o corpo hídrico recebe quantidades significativas de efluentes com grande carga de matéria orgânica
entre os pontos 1, 2 e 3, tendo piores resultados na sua foz. Por se tratar de um rio predominantemente urbano, pode-se concluir que a maior
parte dessa descarga se trata de esgoto doméstico não tratado. Esses resultados comprometem diretamente na qualidade do rio, influenciando
negativamente na flora e fauna aquáticas e também na população do entorno.

Título:

MODELAGEM DA AUTODEPURAÇÃO EM CORPOS HÍDRICOS. ESTUDO DE CASO: RIO PARAÍBA DO SUL – BARÃO DE
JUPARANÃ, VALENÇA (RJ)

206

Autor(es) José Carlos Rodrigues de Moura Junior; Roseane Pagliasse de Oliveira; Rafaela Cristina Landeira da Silva Rodrigues
E-mail para contato: engcmoura@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Capacidade de autodepuração, Rio Paraíba do Sul, Qualidade da água, QUAL-UFMG, Streeter-Phelps
RESUMO
O despejo inadequado de efluentes em corpos hídricos acarreta inúmeros riscos à saúde humana e a qualquer ser vivo que desta água utiliza, uma
vez que os compostos ali lançados geram desequilíbrio no ecossistema e podem afetar a capacidade de autodepuração deste corpo hídrico,
dificultando, assim, sua estabilização frente à poluição nele ocorrida. A deterioração do rio Paraíba do Sul reflete a necessidade de estudos e ações
para o atendimento das condições de saúde e meio ambiente para as populações do entorno e, desta forma, o presente estudo avalia a
capacidade de autodepuração deste rio, nas proximidades do distrito de Barão de Juparanã, no município de Valença, no estado do Rio de Janeiro,
utilizando-se modelos matemáticos, como o IQA e simulações utilizando-se Streeter-Phelps e QUAL-UFMG, que avaliam sua qualidade e simulam
sua capacidade de autodepuração, respectivamente. Para aplicação dos modelos, realizou-se coleta, em três diferentes pontos e datas, e análises físico-químicas e microbiológicas - de qualidade da água deste rio, dentro da região de estudo, e levantamento de dados hidrogeológicos. O estudo
mostra que a qualidade da água já se encontra comprometida antes de chegar ao distrito – com valor de IQA em torno de 43 (interpretado como
ruim) no ponto P1, trecho inicial da região de estudo – e que tem uma leve piora – com valores de IQA de 22 (interpretado como péssimo) no
ponto P2, sendo no centro do distrito de Barão de Juparanã, onde há maior lançamento de esgoto in natura, e valor de 25 (ainda interpretado
como péssimo) no ponto P3, no trecho final da região de estudo – ao receber o efluente in natura desta região, contudo a pequena vazão de
lançamento do efluente não altera a capacidade de autodepuração, já comprometida, do rio. Evidenciando que programas de incentivo à melhora
da qualidade da água do rio Paraíba do Sul devem ser implementados desde sua nascente, no estado de São Paulo, a fim de assegurar água de
qualidade em todo o curso do rio.
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RESUMO
A demanda e oferta dos recursos hídricos são comprometidas em diferentes locais, devido à alta necessidade e consequentemente o aumento da
poluição dos corpos hídricos sem nenhum tipo de tratamento. Para controlar a qualidade hídrica e a sua distribuição para diferentes usos, tem-se
uma ferramenta fundamental da engenharia ambiental designada simulação dos processos de transporte e autodepuração de um corpo hídrico.
Dessa forma é possível avaliar situações distintas e as alterações na qualidade das águas devido às descargas poluentes contaminantes,
principalmente a descarga de esgoto. Para visar a conservação dos recursos hídricos e o gerenciamento sustentável, os programas de modelagem
computacional de sistemas ambientais devem ser cada vez mais utilizados. Ao desenvolver modelos matemáticos são necessárias diferentes
etapas que dependem da combinação de diferentes dados hidráulicos, hidrológicos e de qualidade da água obtidos em campo e demanda de
apoios laboratoriais e computacionais. O sistema de modelagem da qualidade da água QUAL2E, que tem sido utilizado a mais de dez anos no
Brasil, foi desenvolvido pela agência americana de proteção ambiental. Esse programa é um dos mais utilizados nos dias de hoje em várias partes
do mundo como instrumento auxiliar. A fim de facilitar a avaliação do processo de autodepuração de um manancial utiliza-se uma ferramenta
simples, chamada de QUAL-UFMG. Desenvolvido em planilhas, o programa em Excel QUAL-UFMG, possibilita a modelagem de rios através da
utilização de um modelo baseado no QUAL2E. Desta forma, o objetivo deste trabalho é aplicar modelos matemáticos para avaliação da capacidade
de autodepuração do rio Mombuca, localizado em Maricá-RJ. Os valores utilizados, para a determinação dos coeficientes dos modelos como
dados de entrada para as simulações foram obtidos a partir do banco de dados criado em outras etapas deste trabalho, a partir de campanhas de
amostragem e análises de parâmetros físico-químicos e microbiológicos da qualidade da água do rio Mombuca, além de avaliação hidrodinâmica e
demográfica da área de influência. Para a simulação nos modelos Streeter-Phelps e QUAL-UFMG foram considerados os seguintes cenários:
lançamentos difusos em pontos antes de P2 e entre P2 e P3, não sendo modelada a vazão do esgoto, desta forma foram utilizados apenas os
dados obtidos em laboratório como resultado de mistura completa entre rio e efluente lançado, representando a situação atual; sem qualquer
lançamento em todo o percurso do rio, sendo simulado apenas o ponto P1, verificando a capacidade de autodepuração do rio, a partir da situação
atual próxima à uma de suas nascentes; lançamento pontual de toda a carga de esgoto da população do município, sem qualquer tratamento, no
ponto P2, sendo utilizado então a situação simulada para P1, na distância em que se encontra P2 e a mistura com a vazão de esgoto neste ponto.
Tem-se, que a distância entre o ponto P1 e o exutório é de 15,2 km, entre os pontos P1 e P2 é de 13,0 km, entre os pontos P2 e P3 é de 1,4 km, do
ponto P3 ao exutório é de 0,8 km e a vazão de esgoto do município é de 0,208 m³/s. Utilizando-se os modelos Streeter-Phelps e QUAL-UFMGm
após observação nos perfis de OD e DBO obtidos, verifica-se que a poucos metros após o ponto 2, o OD do rio cai para 0 mg/L, indicando
condições de anaerobiose, que se estenderia por quase 5 km, até que se inicia a zona de recuperação, onde a concentração do OD começa a se
elevar, mas o trecho restante do rio – antes de chegar ao exutório – é inferior a essa distância, revelando que o rio não teria capacidade de auto
depurar-se nas condições atuais. Contudo, é percebido, ao se comparar os dados do modelo com os dados obtidos em campo, que a concentração
de OD se eleva antes dos 5km (dados do ponto P3), indicando forte atividade fotossintética, não considerada no modelo, mas que ainda assim não
é suficiente para considera-lo capaz de auto depurar-se antes de desaguar na laguna.
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RESUMO
A elaboração da presente pesquisa surge a partir da contradição e a possibilidade do não cumprimento, de forma eficiente, do direito garantido
pela Constituição Federal em seu Art. 225, que diz que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações”. Na região a ser analisada podemos observar duas comunidades, onde uma recebe água tratada e a outra recebe água sem
qualquer tipo de tratamento, sendo que ambas são abastecidas pelo o mesmo rio, o Canal das Flechas-RJ. A distribuição da água bruta direto do
rio para a população, sem o conhecimento prévio das condições físico-química e biológicas pode ser um grande problema e vai contra a legislação,
pois a mesma exige conhecimento dos padrões de potabilidade da água para o abastecimento público, uma vez que pode trazer prejuízos a saúde
dos consumidores. Este trabalho, certamente será importante para as comunidades abastecidas pelo rio, visto que levantaremos dados sobre a
qualidade da água, fazendo a detecção de possíveis alterações nos padrões de qualidade e analisaremos se os tratamentos, ou a falta deles, estão
dentro dos padrões exigidos pela portaria MS nº. 518/2004. Tendo informações das características da mesma e do ambiente em seu entorno será
possível desenvolver ações que visam o aprimoramento do tratamento, garantindo o padrão de potabilidade e a vigilância da qualidade da água.
Com o levantamento destes dados, poderá ainda ser feito o planejamento de melhor uso da água do rio, visando a conservação da bacia, a
conscientização e o bem estar da comunidade. Pois a qualidade de vida de um povo é essencial para determinar o seu grau de desenvolvimento. O
presente projeto de pesquisa tem por objetivo investigar e caracterizar as propriedades da água visando à possibilidade de uma poluição difusa do
Rio Canal das Flechas, com intuito de estabelecer padrões referentes à qualidade da água dos reservatórios. Foi feito um mapeamento ao longo do
canal das Flexas, e definidos os pontos de coleta: 1-Nascente/Lagoa Quissamã; 2-Ponte sobre o Canal; 3-E.M. Sinhozinho Rocha - Canto do
Engenho; 4-E.M. Francisco José da Silva e 5-UMS de Retiro - Retiro; 6-Barragem – Pau Grande; 7- ETA – Barra do Furado; Exutório – Barra do
Furado. Já foram feitas coletas em novembro/2016 e maio/2017 e ainda serão feitas mais duas coletas em Julho e Setembro de 2017. As coletas
das amostras de água estão ocorrendo de acordo com a ANA (2011) e pela CETESB (2011). Após a coleta da água, todos os recipientes de amostras
de água foram armazenados e um reservatório com gelo e mantidos em geladeira para serem analisadas no dia seguinte no laboratório da
FUNASA-RJ. As análises fisico-químicas realizadas levantaram as seguintes características: cloretos (Cl), turbidez (Turb), cor aparente (Cor),
Potencial hidrogênio (pH) e também análise dos parâmetros bacteriológico pelo método cromogênico e depois de 24h foi feita a leitura em cartela
quanti-tray. A partir das análises já realizadas podemos perceber que existem diferenças nas características físico químicas e biológicas entre os
diferentes pontos analisados, entre as épocas analisadas o que na verdade já era esperado uma vez que são épocas sazonais diferentes o que leva
a alterações das características das águas dos corpos hídricos. As alterações entre as localidades que recebem água tratada e não tratada tem
diferenças que comprometem a potabilidade da água. Mas precisamos fechar os demais ciclos de analise para concluir de forma mais incisiva
sobre os resultados encontrados. A partir dessas informações podemos sugerir a elaboração de um plano de recursos hídricos para a região para
um melhor planejamento e melhor uso da água e a conservação da bacia o que trará boas consequências para as comunidades abastecidas pelo
rio canal das Flechas .
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RESUMO
Diante do cenário de preocupação com a disponibilidade de água, aumento das exigências ambientais quanto ao descarte e custos para uso, tornase indispensável o estudo de alternativas viáveis para reduzir o consumo, descarte e gastos com este recurso. Assim, uma solução é a prática do
reúso, que vem se tornando amplamente utilizada no sentido de diminuir a demanda e poluição sobre os cursos d’água. Algumas das aplicações do
reúso são na umidificação de vias, irrigação de jardins, lavagem de equipamentos, descarga em sanitários e obras, atividades reconhecida por
apresentarem significativo consumo e desperdício de água. Nesse contexto, o trabalho teve como objetivo elaborar um projeto para obtenção de
licenciamento para reúso de água em processo de ciclo fechado. O projeto elaborado foi baseado na exigência do INEA à empresa MultiRio
Operações Portuárias situada na cidade do Rio de Janeiro. A escolha do tratamento e a sistemática de distribuição de água de reúso levou em
consideração as características dos efluentes sanitários e de lavagem de equipamentos (efluente industrial), além reduzir a demanda operacional
para tratamento e manutenções. O efluente a ser tratado contém como principais contaminantes óleos (minerais, vegetais e animais), graxas,
surfactantes, dejetos humanos (patogenicidade) e sólidos em suspensão e sedimentáveis. O sistema de tratamento implementando foi constituído
de tratamento preliminar, primário, secundário e terciário, com os seguintes equipamentos em sequência: caixa retenção de sólidos, separador de
água para efluente de lavagem de máquinas, caixa de equalização, fossas e tanques anaeróbicos, tanques aeróbicos, ozônio, filtro de areia. Para
rede de reúso foi instalado reservatórios de 15 m³ que distribui água tratada através de uma rede pressurizada para reúso em mictórios, lavagem
de equipamentos e irrigação de jardins e carreta para umidificação de vias. O tratamento escolhido levou em conta tecnologia sustentável e baixo
custo de instalação, manutenção e operação dos equipamentos. Foi possível concluir que o projeto atingiu os objetivos que foram obter
autorização para reúso do INEA e reduzir despesas com o consumo de água.
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RESUMO
O estudo da matemática traz na maioria das vezes para o aluno, a ideia de que disciplina é muito difícil e sem aplicações práticas. Para que o
aprendizado tenha significado são necessárias novas estratégias de ensino, que sejam capazes de motivar no aluno na busca pelo conhecimento.
Dentre os diversos recursos didáticos que o docente pode utilizar em suas aulas, está a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC’s). Sua aplicação propicia um ambiente de construção do conhecimento, a socialização de ideias e a reflexão fluem espontaneamente. Nessa
linha de pensamento e com a certeza de que nossos estudantes são "filhos da era digital”, o presente teve como objetivo, abordar aprendizagem
da matemática através da pesquisa em bibliotecas virtuais, sendo dada ênfase a utilização de applets, que são programas fechados que possuem
tarefa específica, previamente programada, possibilitando as mais variadas simulações. Foram utilizados simuladores durante as aulas de cálculo
ministradas para estudantes do primeiro módulo do curso de tecnologia em automação industrial. O projeto foi desenvolvido durante um ano,
sendo os resultados da pesquisa coletados a partir das observações feitas pelos estudantes em sala de aula e a partir de testes que foram aplicados
no decorrer do curso. Avaliando os resultados, verificou-se que os estudantes envolvidos no projeto responderam positivamente com relação à
utilização das TIC’s em sala de aula e observou-se maior interesse e facilidade para compreender os conteúdos que foram abordados com o uso de
applets. Os exercícios desenvolvidos, apenas com as aulas expositivas, sem nenhum recurso tecnológico, apresentaram resultados abaixo daqueles
vistos quando os softwares livres foram utilizados. Verificou-se que tal recurso despertou o interesse dos alunos e a vontade de aprender
aumentou à medida que dominavam os simuladores utilizados. O aprendizado passou a ter significado concreto, trazendo satisfação para o
professor que pode dividir com os alunos o prazer de sentir que a turma percebeu o significado do conteúdo abordado, uma vez que os
simuladores utilizados possuíram uma abordagem realista, levando o aluno a correlacionar o aprendizado à sua vida cotidiana.
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RESUMO
A gestão ambiental é uma realidade no meio empresarial. O desenvolvimento da consciência ecológica, do desenvolvimento sustentável em
diferentes camadas e setores da sociedade mundial acaba por envolver também o setor da educação, a exemplo das Instituições de Ensino
Superior (IES). Porém, ainda são poucas as práticas adotadas pelas IES, que tem papel fundamental de qualificar e conscientizar os cidadãos
formadores de opinião. Assim, as IES devem colocar em prática aquilo que ensinam, tornando a sua própria gestão interna um modelo de gestão
sustentável de sucesso para a comunidade, influenciando com resultados as organizações as quais os seus formandos irão fazer parte, visando o
caminho da sustentabilidade. Para que este processo ocorra torna-se fundamental que as IES comecem a incorporar os princípios e as práticas de
sustentabilidade em todos os níveis da organização, atingindo funcionários, professores e principalmente os alunos, realizando treinamentos,
operações, planejamentos e atividades comuns a todos. O papel das IES na aplicação do desenvolvimento sustentável com a implementação de
um sistema de gestão ambiental pode ser dividido em duas correntes. A primeira destaca a questão educacional como uma prática fundamental
na formação dos seus discentes e egressos, contribuindo para a sua qualificação, incluindo suas práticas profissionais na preocupação com os
assuntos ambientais. A segunda corrente destaca a postura da IES com a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em seus
campi, como modelos e exemplos práticos de gestão ambiental sustentável para a sociedade. Neste contexto, a Universidade Estácio de Sá –
Campus Macaé começou a implementar um sistema de gestão ambiental onde uma das etapas deste projeto é o gerenciamento dos resíduos
sólidos na universidade. O processo já iniciado em março de 2017 conta com o apoio e a participação de toda a comunidade acadêmica. Em um
levantamento realizado pela empresa de limpeza e funcionários administrativos sobre a quantificação dos resíduos sólidos, chegou-se a um
volume total de 5700L de resíduos gerados por semana na IES. Onde a coleta seletiva vai contar com tambores como disposição temporária dos
resíduos, conforme descrito a seguir: 10 tambores de papel (azul), 3 de metal, 1 de vidro (verde), 3 de plásticos (vermelho), 2 de orgânico
(Marrom) e 1 comum (cinza). O objetivo deste trabalho é avaliar o processo de coleta seletiva de resíduos sólidos da Universidade, verificando o
potencial destes resíduos para futuros projetos pilotos de pesquisa sobre a reciclagem dos mesmos. Os projetos serão elaborados por docentes e
discentes onde serão selecionados cinco projetos pilotos s serem implementados e caracterizados pelo objetivo de formar empreendedores de
serviços ambientais através de ações inovadoras e de caráter multidisciplinar. Este projeto já conta com a participação de 22 alunos do curso de
Engenharia Ambiental e Sanitária e 2 alunos do curso de Engenharia de Produção. Com os resultados esperamos que o corpo discente e docente
atuem de forma ativa em pesquisas científicas, aplicando metodologias de avaliação de desempenho, promovendo melhorias ano após ano,
aproximar o setor privado e a sua demanda por empreendedores, identificar linhas de financiamento para o apoio da implementação dos projetos
dos novos empreendedores, avaliar os profissionais preparados e realizar eventos locais para apresentar os resultados a fim de estimular outros
discentes.
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RESUMO
A crescente busca por matéria prima, processos, e equipamentos menos impactantes ao meio ambiente juntamente com a evidente crise hídrica
que ocorre nos dias atuais, faz com que o desenvolvimento de sistemas adsorventes para purificação de água torne-se uma opção cada vez mais
viável. O objetivo desta pesquisa é a produção de adsorventes provenientes de materiais considerados resíduos, borra de café e folhas de
Corymbia citriodora (Eucalipto Limão), sob a hipótese de que os materiais adsorventes produzidos sejam capazes de reter metais e outras
impurezas da água. A metodologia aplicada foi de caráter qualitativo e quantitativo, onde foram utilizados café industrializado após seu preparo
tradicional e a borra gerada foi separada para o experimento, e as folhas de Corymbia citriodora caídas ao chão e ambos os materiais passaram
pelo seguinte processo: 1. Secagem: foram secos ao Sol por 24 horas, posteriormente secos em estufa a 110º C por 6 horas, macerados (quando
necessário) e direcionadas ao forno mufla a 250º C por 2 horas. 2.Para o processo de ativação utilizou-se Hidróxido de Sódio (NaOH) a 0,1 mol/L
com proporção de massa de 1/1 em relação ao material adsorvente obtido, essa mistura foi seca e direcionada para mufla a 250º C por 2 horas
para finalizar a ativação. 3. Finalizada a produção do adsorvente foi preparada uma solução de Cloreto de Sódio (NaCL) e Oxido de Cálcio (CaO) a
0,1 mol/L para testar a eficiência do adsorvente produzido.4. Para as análises físico química utilizou se os métodos quantitativos titulométrico de
Mohr e o aparelho turbidimetro. Os resultados constataram uma redução significativa nos níveis de concentração de cloretos, após passar pelo
adsorvente de folhas de eucalipto mediu-se 2925mg/L CL, e passando pelo de borra de café mediu-se 2340 mg/L CL, e os dois adsorventes em
conjunto reduziram em 2048,82 mg/L Cl, que estes valores apresentam 60 % de redução com relação a amostra teste. A turbidez da amostra
preparada foi de 40 NTU e após passar pelo adsorvente de folhas de eucalipto reduziu para 13,6 NTU, pela borra de café reduziu para 0,5 NTU e
com os adsorventes combinados se manteve em 0,5 NTU. O estudo continua em desenvolvimento aguardando resultados do teste da morfologia
dos adsorventes, o qual está sendo realizado em laboratório da instituição IPEN (Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear) onde será capaz de
detectar os tipos de partículas que os adsorventes foram capazes de reter. Com o resultado das análises da morfologia dos adsorventes será
possível apresentar imagens da microscopia onde será possível identificar os materiais neles retidos. Dessa forma, os adsorventes utilizados
mostraram se eficazes em adsorver as impurezas da solução preparada.
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RESUMO
A toxicidade é uma propriedade que reflete o potencial de uma substância em causar um efeito danoso a um organismo vivo. Ela depende da
concentração e das propriedades da substância química à qual o organismo é exposto e do tempo de exposição Os testes com substâncias
específicas são realizados com o propósito de obter informações para registros químicos. A germinação de certas espécies sensíveis, na presença
de contaminantes potencialmente tóxicos, possa ser utilizado como um indicador da toxicidade de tal contaminante. Lactuca sativa é uma espécie
bastante empregada em ensaios de germinação, por ser facilmente obtida e por oferecer resultados rápidos e fáceis de serem avaliados. O
experimento foi realizado no Laboratório Ambiental da Estácio de Sá, Campus Macaé – RJ. As sementes foram colocadas para germinar em becker
contendo solo umidificado e seus devidos tratamentos, para o sulfato de zinco (ZnSO4) as concentrações de 0,1%, 0,05%, 0,01% com 4 repetições
mais o controle. Para o sulfato ferroso (FeSO4) nas concentrações de 1%, 5% e 10% com 4 repetições mais o controle. os beckers foram colocados
em estufa a uma temperatura média entre 18° C e 22°C, para germinação. Após o período de 7 dias, as plântulas foram retiradas da câmara
climatizada,e foram analisadas. Para o sulfato de zinco a concentração 0,01% germinou 100% conforme o controle, as demais concentrações de
sulfato de zinco, 0,1%, 0,05% diminuiu a germinação, germinando 69%. Para o sulfato ferroso a medida que houve o aumento da concentração,
diminuiu a germinação, na concentração 1% o índice de germinação foi de 75%, para a concentração 5%, o índice foi de 52,5% e para 10% de
concentração de sulfato ferroso o índice de germinação foi de 42,5%. Podemos concluir que todas as concentrações analisadas se mostraram
favoráveis à geminação e até a dosagem máxima analisada não houve inibição total da germinação. Para determinar a dose que será tóxica à
cultura de alface serão necessários novos experimentos com doses mais altas tanto do sulfato ferroso quanto do sulfato de zinco.
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RESUMO
Embora atualmente já seja indiscutível as benesses da tecnologia aplicada ao aprendizado e desenvolvimento intelectual dos deficientes e a
constatação de que esse grupo tenha direitos e necessidades, os mesmos são continuamente cerceados pela falta de acessibilidade. Levando em
consideração esse contexto, chega-se às seguintes indagações: Como as pessoas com deficiência desfrutam do entretenimento? Existem barreiras
e empecilhos no Brasil? Seguindo esses questionamentos, o presente trabalho, através de estudo de caso sobre parques temáticos, tem como
objetivo analisar o panorama atual do cenário brasileiro e como o uso da tecnologia aliado a indústria do entretenimento pode promover
qualidade de vida e inclusão social para portadores de deficiência. O presente estudo é de caráter descritivo-exploratório com uma análise de três
famosos parques temáticos (Disney, Beto Carrero World e Hopi Hari). Analisa-se 19 variáveis sob a ótica da acessibilidade dividindo-as em três
grupos: Acessibilidade Espacial; Atendimento e Acessibilidade para deficientes Auditivos e Visuais. A partir dos resultados obtidos pela pesquisa,
pode-se afirmar que a Disney apresenta um ambiente com satisfatória acessibilidade a todas as formas de deficiência, pois apresenta 100% dos
itens analisados. Os resultados obtidos entre o Hopi Hari e o Beto Carrero World foram equivalentes, apresentando em média 60% das exigências
analisadas e embora esse número seja relativamente bom, ao se comparar a média da análise dos itens destinados a pessoas com deficiências
físicas e aquelas com deficiências auditivas e visuais, nos parques brasileiros, detecta-se um contraste expressivo. Dos itens destinados aos clientes
com deficiência física, os parques nacionais atenderam em média 88%, já em relação aos itens referentes aos deficientes auditivos e visuais
considerando o acesso ao espaço e atendimento especial, a média foi de apenas 19%, enquanto o percentual da Disney foi de 100% em ambas. Os
investimentos para o público com deficiência física tiveram resultados relevantes, mas não satisfatórios no que se refere a integração, pois mesmo
com a possibilidade de adentrar e se locomover dentro do parque, diversos brinquedos não preveem a participação desse público devido ao
ingresso ser feito por escadas, sem a previsão de elevadores. Dessa forma, pôde-se concluir que embora nas últimas décadas o governo brasileiro
tenha dado maior ênfase aos direitos de inclusão dos deficientes e a indústria do entretenimento tenha ponderado a acessibilidade, ainda existe
uma defasagem considerável em comparação as tecnologias utilizadas por essa indústria em outros países. A partir do estudo, percebe-se que
ainda que 29% da população brasileira seja formada por deficientes auditivos e visuais segundo o IBGE(2010), os investimentos para a
acessibilidade desse público nos parques nacionais analisados foram ínfimos, já que o contraste principal da pesquisa surgiu em decorrência da
análise do uso das tecnologias assistivas para esses clientes. Um grande investimento tecnológico para os clientes especiais que se destacou
durante a pesquisa foi o Dispositivo Portátil da Disney World, que proporciona tanto ao público com deficiência visual, quanto aos auditivos,
recursos para que todas as experiências vividas no parque sejam equiparadas ao das demais pessoas. Nenhum dos parques brasileiros estudados
apresenta dispositivos semelhantes, mostrando que as tecnologias já consideradas notáveis, são ignoradas por essa parte da indústria no cenário
nacional. Por fim, ressalta-se a necessidade da indústria do entretenimento compreender que as pessoas com deficiência também são
espectadores e consumidores e, portanto, necessitam de condições iguais para que sejam tratadas como os demais clientes.
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RESUMO
A globalização, processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo, promoveu o incremento
significativo do uso do poli-tereftalato de etileno, mais comumente chamado por PET. Este material veio para revolucionar e ampliar as maneiras
de armazenar diversos materiais orgânicos e inorgânicos. Hoje ele pode ser encontrado em grande escala devido a larga demanda de
armazenamento de bebidas. No entanto, essa grande produção tem provocado a sua saturação em lixões e aterros sanitários, e devido o longo
período de decomposição do PET, impactos ambientais são visíveis dentro desse contexto. Este projeto visa analisar a viabilidade técnicoeconômica da utilização do tijolo-garrafa em obra civis, comparando-o ao tijolo cerâmico. Quais seriam os ganhos gerados em uma obra feita com
a utilização do tijolo-garrafa? A edificação seria mais eficiente se comparada à outra feita com o tijolo convencional? Como metodologia,
primeiramente, foram feitas pesquisas bibliográficas para possibilitar a comparação da parede de vedação do tijolo garrafa com o tijolo
convencional. Quanto à parte experimental, a partir de uma fôrma feita de madeira e de fácil montagem, as garrafas foram preenchidas com areia
e alinhadas, sendo que estes receptáculos estarão presos uns nos outros com arame ou fio de nylon para então, serem colocadas bem ao centro
da fôrma. Ademais, as fôrmas foram preenchidas com cimento e separada para a secagem. Depois de feito, e com os blocos já concretados, eles
foram submetidos a testes de compressão mecânica. Assim, com os resultados obtidos, houve a comparação do tijolo garrafa com tijolos
cerâmicos de seis furos. Foi verificado que o bloco com PET é propicio tanto tecnicamente, quanto economicamente, na construção de residências
populares como bloco de vedação. Vale frisar, também, que, uma parede de vedação feita de tijolo garrafa possui um custo reduzido em
comparação ao tijolo convencional, gerando um ganho de mais de 10% no preço do imóvel. Além disso, os blocos de vedação feito de tijologarrafa são superiores em resistência mecânica. De acordo com o produto da pesquisa, a resistência a compressão do tijolo garrafa variou de 2,29
a 6,87 MPa, sendo que um bloco cerâmico suporta 1,5 MPa. Portanto, a utilização do tijolo garrafa tem o poder de reduzir o custo de uma parede
de vedação, além de minimizar os impactos ambientais proveniente do descarte irregular. Utilizando esse método em habitações populares,
possibilitaria a redução do custo da obra, aumentaria a resistência da habitação, além de contribuir para a redução do déficit habitacional
brasileiro.
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RESUMO
Diante dos incidentes relacionados às ocorrências de fraturas de trilhos TR47 (8 no intervalo de um ano) em um trecho novo da linha diesel da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (STU-REC) que foi liberado para a operação comercial há pouco mais de um ano, verificou-se a necessidade
da realização de um estudo científico no sentido de identificar as causas das quebras dos trilhos recém instalados, visando subsidiar a adoção de
medidas corretivas efetivas que garantam a oferta aos usuários de uma via permanente capaz de permitir o seu transporte de forma rápida,
segura, e confortável. Dentre as causas prováveis para estas rupturas, destaca-se a possibilidade de erros durante o processo de soldagem alumino
térmica. Entre as técnicas existentes para a avaliação destas soldas, a inspeção por ultrassom configura-se como a mais adequada, uma vez que
nos permite avaliar internamente a existência de descontinuidades em todo o trilho, principalmente na zona termicamente afetada (ZTA). A partir
do surgimento das fraturas surge o seguinte questionamento " Existem descontinuidades nas soldas alumino térmicas que possam ser apontadas
como causa raiz para as fraturas dos trilhos TR 47?". Diante deste questionamento, a inspeção por ultrassom fundamentada por uma pesquisa
quantitativa tornou-se bastante relevante, pois, possibilitou aos gestores o conhecimento da estimativa da proporção de soldas com falhas
capazes de contribuir para a fratura dos trilhos. Considerando-se à urgência que este caso requer, foram definidas as seguintes ações emergenciais
enquanto o serviço de inspeção para toda a linha (80Km) não for licitado: eliminação das rupturas detectadas através da troca imediata de trilhos,
soldas alumino térmicas e instalação de talas de junção; restrição de velocidade de no máximo 20Km por hora no trecho em questão; Inspeção
visual diária com equipe técnica e a criação de um grupo de estudo para identificar as causas da quebra precoce dos trilhos. Diante do elevado
número de soldas no trecho em questão (mais de 800 soldas), associado às dificuldades inerentes a realização de ensaios por ultrassom no trecho
em questão (de difícil acesso expondo os inspetores ao risco de assaltos), o grupo de estudo optou pela avaliação de soldas, envolvendo técnicas
da estatística aplicada às engenharias (pesquisa quantitativa) e da manutenção preditiva (inspeção por ultrassom), para estimar com uma margem
de erro de 3 % e, grau de confiança de 95%, qual o percentual de soldas alumino térmicas que apresentam descontinuidades capazes de
favorecer o surgimento de trincas que levem a fratura do trilho. Considerando a população de aproximadamente 800 soldas, foi realizada uma
amostragem aleatória do tipo sistemática sem reposição para uma população finita. De posse das informações obtidas no trabalho piloto,
calculou-se o tamanho da amostra obtendo o valor 108. Definiu-se então utilizar uma amostra de 120 soldas aumentando assim, a margem de
segurança. Em seguida foram realizados os ensaios por ultrassom, fundamentados nos procedimentos desenvolvidos pela equipe da via
permanente do Metrô do Rio de Janeiro, que tem como objetivo padronizar a rotina de inspeção por meio de ultrassom, em trilhos. Durante a
inspeção por ultrassom das 120 soldas alumino térmicas, não foram detectadas descontinuidades capazes de contribuir para a ruptura do trilho.
Desta forma, pôde-se concluir que as rupturas dos trilhos não foram causadas por falhas nas soldas alumino térmicas. A conclusão deste estudo
fomentou questionamentos a respeito da composição química dos novos trilhos. Inclusive, atualmente, o fornecedor dos trilhos está prestando
esclarecimentos para a CBTU, já que um laudo de uma empresa contratada apontou que os novos trilhos apresentam a proporção de carbono
acima do especificado pela norma, o que pode levar a ocorrência de fraturas na zona termicamente afetada do trilho.
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RESUMO
O barulho influencia diretamente no bem-estar e na saúde das pessoas e por isso o isolamento acústico na construção civil é um tema de extrema
importância. Devido ao avanço das novas tecnologias, o setor passou adotar materiais e sistemas com menor espessura nas edificações, que
apesar de garantirem a estabilidade das obras, prejudicam o desempenho acústico da mesma. Os polímeros são compostos por macromoléculas
(com grande tamanho e/ou massa molecular) constituídas pelas n repetições de moléculas menores: os monômeros. A Cadeia do Poliuretano tem
como composto o Poliol e Di-isocianato. O poliuretano (denominado pela sigla PU) é um polímero que compreende uma cadeia de unidades
orgânicas unidas por ligações uretânicas; sendo amplamente usado em espumas rígidas e flexíveis, elastómeros duráveis, adesivos de alto
desempenho, selantes, fibras, vedações, tapetes, peças de plástico rígido e tintas. Esse tipo de material, é utilizado como isolamento térmico,
isolamento acústico e nivelamento de piso e outros. O presente trabalho teve como objetivo descrever o processo para obtenção do isolamento
térmico através de uma reação química com dois compostos distintos através da aplicação espuma de poliuretano na construção civil. A
metodologia consistiu em dois experimentos independentes. Os materiais utilizados foram: Espuma PRO30 – 500ML / 480G; 10 ml de Poliol –
Composto A; 10 ml de Isocianato – Composto B; Recipiente descartável e Bastão de vidro. Inicialmente foi medido 10 ml de Poliol (um álcool com
mais de um grupo OH em sua cadeia carbônica) para 10 ml de Isocianato (grupo funcional de átomos -N=C=O/nitrogênio, carbono e oxigênio) e em
um béquer solubilizado por 1 minuto até que a mistura tornou-se homogênea. Verificou que ocorreu uma reação de polimerização e durante a
reação química o composto liberou gás carbônico (CO2). A espuma aumentou de tamanho, e após certo tempo; ficou rígida, transformando em
uma espuma rígida de poliuretano. O poliuretano tem uma aplicação abrangente, como em Painéis de carro, sola de sapato, revestimento acústico
e isolamento térmico. Resultados: Resultados: Após a espuma pronta foi cortado na medida em que revestisse um copo com água, para verificar a
eficácia do isolamento térmico que o composto teria. Separado dois copos iguais, um revestido com a espuma de poliuretano e o outro sem
revestimento, foi colocado 180 ml de água em cada copo, a uma temperatura inicial de 6°C. Logo após os intervalos de tempo de 10, 20 e 30
minutos foi aferido a temperatura e verificado para qual foi a sua variação. Os dados foram anotados e plotado um gráfico. Conclusões: A fórmula
multipropósito formou uma vedação durável que impediu a infiltração de ar, bloqueando a passagem de insetos e roedores, oferecendo alto
isolamento térmico e acústico e economia de tempo e energia. Ideal para uso profissional na construção civil.
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RESUMO
Os produtos agrícolas como a cana-de-açúcar e o arroz são muito consumidos mundialmente e, ao passar pelos processos industriais, geram um
grande volume de resíduos. No caso da cana-de-açúcar, os resíduos gerados (bagaço) são queimados em caldeiras, fornecendo o vapor para a
obtenção da própria energia consumida na usina. Este processo origina a cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC), rico em propriedades
apropriadas à construção civil. Já os resíduos das cascas do arroz também são incinerados, em muitos casos, em cerâmicas de artefatos como
tijolos, telhas etc., dando origem a cinza da casca de arroz (CCA). Devido ao grande volume gerado por este processo, os pátios ficam
superlotados, e estas são descartadas de forma inapropriada, impactando o solo. Muitas vezes são usadas como adubos em lavouras, contudo, por
conter altos teores de sílica e outros óxidos, podem causar danos ambientais como a contaminação do solo e lençol freático. Por outro lado,
estudos comprovam que as cinzas são suscetíveis em reagir com o hidróxido de cálcio, liberado na hidratação do cimento, constituindo-se em um
material alternativo à mistura concreto. Diante deste contexto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a CBC e a CCA, determinando a massa
específica e o módulo de finura, com o intuito de verificar se os produtos se enquadram às normas, para que possam substituir parcialmente o
cimento Portland, sem que ocorram perdas de resistência e durabilidade do concreto. A CBC foi adquirida na Destilaria Londra LTDA., situada na
cidade de Itaí/SP. Já as cascas de arroz foram obtidas no comércio da cidade de Carlópolis/PR e incineradas na Cerâmica Laercio Coutinho Simões
Fartura ME, na cidade de Fartura/SP. O ensaio de massa especifica foi realizado com a cinza peneirada na peneira de abertura de 100 mesh (150
µm) e frasco de Le Chatelier 250 ml. Os demais resultados foram a massa específica da CCB igual a 2,64 ± 0,02g/cm³ e para a CCA igual a 2,32 ±
0,03g/cm³, conforme a ABNT NBR 6474. Para o módulo de finura, utilizou-se a peneira de abertura de 200 mesh (75µm), obtendo-se os seguintes
resultados: para a CBC igual a 46,71 ± 1,58% e para a CCA igual a 75,75 ± 2,4%, de acordo com a ABNTNBR NM 11579. Na literatura, os dados
encontrados para massa específica da CBA se situam entre 2,24 a 2,74 g/cm³ e a CCA 1,41 a 2,65 g/cm³. Portanto, resultados bem próximos ao
encontrado neste estudo. Já o módulo de finura difere da literatura, com valores entre 0,60 a 2,98% para CBC, e 0,28 a 2,18% para a CCA. A
justificativa para a discrepância nos resultados obtidos, deriva do próprio processo, o qual foi realizado com as cinzas brutas, ou seja, não
passaram por qualquer processo de fragmentação. Estas determinações servirão para as etapas seguintes desta pesquisa, que consistirá nas
definições das proporções para a substituição parcial do cimento pelas CBC e CCA no concreto, visando bons resultados, isto é, obter um concreto
de boa qualidade, trabalhabilidade, resistência, durabilidade e impermeabilidade; minimizando os impactos ambientais e reduzindo custos na
construção civil.
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RESUMO
O uso de atividades experimentais no ensino da física se enquadra como uma das contribuições que as tecnologias nos podem proporcionar. A
grande maioria dos equipamentos utilizados nas práticas experimentais de física proporciona algumas imprecisões nas leituras dos dados físicos
observáveis obtidos, assim como apresenta limitações em sua observação. O ambiente dos laboratórios de Física Experimental nos campus
Universitários apresentam diversas oportunidades para dimensionamento e mensuração de diversas grandezas físicas. Um dos grandes esforços
mais presentes nestas medições é a busca de redução das imprecisões. Daí, o uso de equipamentos que dimensionem tais parâmetros com
menores incertezas contribuem para um melhor estudo físico do fenômeno. Acreditamos que a utilização de leituras obtidas através de sensores e
a alimentação destes dados através da interface de Microprocessadores Arduinos comparado com as leituras obtidas por processos de registro
visual, possibilitará um melhor tratamento estatístico reduzindo estas imprecisões. Temos como objetivo geral desenvolver um experimento e
aparato, utilizando a plataforma de microprocessador Arduino, para implementação em práticas de laboratório e no processo de ensino
aprendizagem da Física Experimental nos cursos de Engenharia. Como procedimento metodológico para analisar a precisão da nova proposta
experimental consistiu em construir um aparato experimental, o Calorímetro, utilizando o microprocessador Arduíno com sensores de
temperatura para levantar os dados de forma automatizada e através de monitoramento manual e visual para efeito de comparação e avaliação
da precisão nos resultados obtidos. A pesquisa, no estágio em andamento, já realizou a escolha do experimento a ser montado e o levantamento
dos dados da experimentação por processo manual, faltando apenas a obtenção da leitura dos dados por processo automatizado com o aparato
proposto. O experimento da pesquisa escolhido foi o da determinação da Capacidade Térmica de um Calorímetro. O experimento consiste em
alimentarmos o Calorímetro através de uma fonte de alimentação DC, com o monitoramento da tensão elétrica de alimentação e da corrente
elétrica fornecida obtida através de leituras dos multímetros conectados, durante 20 minutos e executar a leitura da variação de Temperatura em
função da variação do tempo em intervalos de 30 a 30 segundos, registrando os resultados em uma tabela e sendo construído um gráfico
cartesiano da Temperatura versus Tempo decorrido o qual possibilita através da inclinação da reta de tendência obtida com auxílio das
ferramentas disponíveis em programas de Edição de Planilhas Eletrônicas, em combinação com o dimensionamento da Potência de Alimentação
da fonte a partir das leituras da tensão elétrica de alimentação e da corrente elétrica fornecida pela fonte, o dimensionamento da Capacidade
Térmica do Calorímetro. Espera-se uma melhor resposta no processo de obtenção das leituras utilizando o aparato experimental construído com o
microprocessador Arduíno e os seus sensores.
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RESUMO
A frota nacional de veículos automotores aumentou em ritmo acelerado a partir da década de 1970 (IPEA,2011) provocando diversos problemas
ambientais, de mobilidade urbana e saúde pública. O setor de transportes apresenta elevado potencial na emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE)
(CENAMO,2004). O efeito estufa é um fenômeno natural, mas o que é preocupante é seu agravamento. Este que tem como causa a concentração
de gases, na atmosfera, oriunda, principalmente, da combustão de combustíveis fósseis. Os principais gases emitidos pela queima dos
combustíveis fósseis são o dióxido de carbono ( CO _2), o metano ( CH _4) e o óxido nitroso (N_2 O) (IPCC, 2007). No Brasil, foi criada uma
lei como medida de controle e definição de metas, instituindo a Política Nacional sobre Mudança de Clima (PNMC), utilizando como base o
desenvolvimento de inventários de emissões dos Gases de Efeito Estufa. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estipulou limites máximos de
emissões dos diferentes gases, mas que são extrapolados em sua maioria, sendo uma das causas provenientes dos transportes. No âmbito da
saúde pública, a concentração desses gases na atmosfera está, possivelmente, relacionada com irritação da mucosa nasal, dor de cabeça, doenças
alérgicas, câncer de pulmão e muitos problemas respiratórios (CETESB). Com os inventários de emissões de tais gases, pode-se ter uma análise
crítica dos impactos nas dimensões econômica, social e ambiental que tangem a sustentabilidade (YU, 2004). O presente trabalho teve como
objetivo estimar a quantidade de carbono equivalente proveniente dos veículos automotores emitida pelos funcionários no deslocamento casatrabalho, no período de um ano. Além disso, foi calculada a quantidade de árvores necessárias a compensação das emissões por meio de
reflorestamento. A empresa analisada possui 138 funcionários e está situada no município de Monte Alto (SP), com 49.721 habitantes e uma área
de 346,950 km². A ferramenta utilizada para o cálculo da quantidade de carbono equivalente foi o GHG Protocol, mundialmente usada por
instituições e governos para análise crítica das emissões de GEE. Para este trabalho foi utilizada apenas a seção que se refere ao Deslocamento
Casa-Trabalho, encontrada no Escopo 3, sendo que há três opções para cálculo. Os cálculos foram feitos com base no inventário do ano de 2016, e
usando apenas as opções 2 e 3, com o intuito de comparação dos parâmetros utilizados. Os resultados encontrados foram de 24,59 t CO _2 e e
de 23,254 t CO _2 e, respectivamente, para as opções 2 e 3. As diferenças de resultados ocorrem devido aos critérios adotados para a
mensuração, sendo que na opção 2 utiliza-se o tipo de combustível utilizado pelo veículo e na opção 3 a distância média por dia. A principal
medida adotada para a mitigação será o plantio de árvores nativas da região em questão. Para tal cálculo será usado a proporção de 7,14 árvores
por tonelada de CO _2 equivalente, o que resulta em 176 árvores a serem plantadas, adotando a opção 2, como medida conservadora. Uma
próxima etapa de cálculo será a utilização de um fator relacionado à temperatura do motor do veículo e à distância percorrida. As emissões desses
gases são inevitáveis, mas podem ser controladas e reduzidas, portanto com o estudo feito conclui-se que há a necessidade de adoção de medidas
de gestão pública, como a implantação de linhas de ônibus que cheguem as proximidades do Distrito Industrial. Em relação à gestão privada, podese citar como soluções o incentivo de caronas e implantação de serviços de vans.
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RESUMO
A indústria da Construção Civil contribui muito para o desenvolvimento da economia do país, todavia é responsável pelo enorme impacto
ambiental, consumindo recursos naturais como também gerando uma grande quantidade de resíduos sólidos. Por isso, o projeto tem como função
avaliar as propriedades físicas e tecnológicas da incorporação do resíduo de filler de basalto na formulação e produção de pisos intertravados para
uso na construção civil. Pretende-se utilizar o resíduo como aglomerante nas concentrações de 0%, 10%, 20%, 30% e 40% em relação à massa do
concreto. Será realizado os ensaios de resistência à compressão nos corpos-de-prova para cada idade (3,7 e 28 dias) e também o Slump Test com o
intuito de verificar a consistência do concreto, ensaios visuais, ensaios dimensionais, granulometria, massa específica, como também o ensaio de
absorção de água. Nas matérias-primas serão aplicados os ensaios de massa específica, massa unitária, graus de umidade e no resíduo a ser
utilizado no trabalho serão realizados os ensaios de solubilização e lixiviação. As análises citadas anteriormente estão sendo realizadas no
Laboratório de Construção Civil da Faculdade Estácio de Sá, unidade Campo Grande-MS. A análise química dos materiais foi realizada por Difração
de Raios X em parceria com a Votorantim Cimentos. A partir do contexto, serão avaliados os potenciais para a produção de blocos intertravados
utilizando o resíduo gerado da unidade de extração de basalto da cidade de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul. Os resultados dos
ensaios de caracterização dos resíduos de filler de basalto por Difração de Raios X indicam que o resíduo proveniente da extração de basalto é rico
em fundentes, tais como SiO2, CaO, MgO e Na2O, No momento, a etapa de incorporação de resíduos e o estudo da percentagem de adição de
resíduo está sendo realizada para a produção dos blocos intertravados. Posteriormente, serão aplicados os ensaios tecnológicos no produto
formulado e os ensaios de solubilização e lixiviação.
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RESUMO
Quando estamos em um lugar desconhecido com objetivo de chegar a um determinado ponto desse local, naturalmente nos posicionamos e com
uma observação geral nos localizamos geograficamente e traçamos uma rota. Ou seja, entendemos que para chegarmos a um determinado prédio
desse local, por exemplo, teremos que atravessar algumas ruas, canteiros, ou até mesmo praças. Essa mesma situação pode ser vivenciada por
uma pessoa cega ou com baixa visão e também cadeirantes. Sendo que geralmente os deficientes visuais dependem de terceiros para identificar
sua localização, avisos de obstáculos e outras referências visuais. Assim, de modo a garantir a acessibilidade e mobilidade dos deficientes visuais
em espaços públicos, com segurança, tem-se os mapas táteis e os pisos táteis como recursos que podem ser utilizados. Os mapas táteis
atualmente são muito usados em espaços públicos, e eles têm como finalidade traçar rotas preferenciais para o deslocamento dos deficientes
visuais em um espaço geográfico definido. Neste trabalho é apresentado o levantamento cartográfico do campus Nova Friburgo da Universidade
Estácio de Sá com o objetivo de identificar rotas preferenciais para o deslocamento de deficientes visuais, garantindo a inclusão destes no espaço
interno do campus. O levantamento cartográfico foi feito a partir de uma planta do campus, tendo sido realizadas atualizações e marcações de
obstáculos, rampas, entre outros itens não detalhados no arquivo original, utilizando trenas à laser e de fita metálica, filmagens, fotos do campus,
e imagens obtidas pelo Google Earth, para essas demarcações. Definidas as rotas preferenciais para o deslocamento entre os blocos e as
proximidades do campus, será construída uma planta 3D do campus. E, o objetivo final do projeto de pesquisa vinculado a este trabalho é a
construção de maquetes tridimensionais táteis a partir da planta 3D gerada pelo software AutoCad, e confeccionadas por impressão 3D, de modo
a facilitar a orientação e mobilidade de deficientes físicos no campus.
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RESUMO
A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) é uma metodologia de intervenção pedagógica inicialmente voltada para o ensino na área de saúde,
contudo apresenta possibilidades de ampla utilização no campo das engenharias, especificamente da Engenharia Civil. Trata-se de uma proposta
pedagógica que constitui-se no ensino centrado no estudante e focado na resolução de problemas reais ou simulados. Para isso, o aluno é
estimulado a apresentar soluções para os problemas que lhe são reportados, fazendo com que recorram aos conhecimentos prévios das disciplinas
profissionalizantes e desenvolvam aspectos de discussão, estudos, aquisição, interação e integração de novos conhecimentos. Esta pesquisa
problematiza-se fundamentalmente a partir da apresentação de respostas à seguinte questão: A Aprendizagem Baseada em Problemas
proporciona novas perspectivas de aprendizagem para as disciplinas profissionalizantes da Engenharia Civil dentro de contextos práticos? Esta
pesquisa tem por objetivo analisar os novos cenários e desafios da prática da Aprendizagem Baseada em Problemas adotada como estratégia
didático-pedagógica no ensino de disciplinas profissionalizantes da Engenharia Civil. Como objetivos específicos, têm-se: analisar a viabilidade da
utilização da Aprendizagem Baseada em Problemas no curso de Engenharia Civil; e, discutir o fomento a disseminação do uso da ABP como
estratégia de aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem em cursos de Engenharia Civil. A metodologia adotada para esta pesquisa
baseia-se no estabelecimento de grupos focais de discussão e na construção de modelos teórico-conceituais que evidenciem a aplicabilidade da
ABP no âmbito de três disciplinas da respectiva graduação cuja pesquisa foi estruturada com base na observância das seguintes etapas: observação
da realidade; teorização; definição de hipóteses de solução; e, aplicação à realidade, a qual se constitui como etapa final para verificação da
consecução das atividades inerentes a ABP. Por sua vez, os dados obtidos até o dado momento da pesquisa são sistematizados na forma de
relatórios que evidenciam as observações/análises do temário de pesquisa em tela. Através da ABP, os objetivos cognitivos são estabelecidos e
construídos pelos estudantes e pelo professor devendo coincidir com os objetivos de aprendizado de cada disciplina profissionalizante. É possível
entender que a ABP faz uso do conhecimento já concebido para o aluno aprender a pensar, raciocinar e formular soluções para os seus problemas
de estudo. A ABP se inspira nos princípios de um Ensino Integrado e Integrador dos conteúdos e das diferentes áreas do conhecimento envolvidas,
fazendo com que os alunos aprendam a aprender e se preparem para resolver problemas relativos ao exercício da Engenharia Civil. Deve ser
ressaltado que as vantagens e limitações da ABP devem ser analisadas, considerando-se, ainda, as condições específicas da formação
profissionalizante. Como resultados, a pesquisa preliminarmente aponta a identificação dos corpos discente e docente em termos da adequada
condução/realização das atividades que pautam a problematização de situações reais para fins de resolução de problemas e, melhorias nos
rendimentos qualitativo e quantitativos do alunado. Assim, para avaliar o efeito deste método de aprendizagem sobre a formação do egresso
torna-se imperativo analisar o currículo proposto e os subsequentes ganhos de aprendizagem proporcionados pela utilização da metodologia ABP.
Muito se tem discutido sobre a inadequação da metodologia da ABP a metodologia tradicionais para a formação de engenheiros de produção para
atuação num mundo em constante mudança que demanda a integridade profissional. Nessa direção, a ABP mostra ser uma opção viável,
merecedora de cuidadosa consideração por parte de docentes, discentes e coordenadores de cursos de Engenharia Civil.
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RESUMO
No sistema de parede de concreto, utilizasse basicamente, um jogo de fôrmas, tela de aço e o concreto que irá constituir a parede e a laje, que
consistem na estrutura da obra. O sistema é indicado para construção em grande escala e é usado, sobretudo em obras residenciais de padrão
econômico. Entre as principais características pode-se citar a agilidade de execução, maior organização do canteiro, otimização do tempo, menos
desperdício dos insumos, e maior controle de custos. Importante salientar que nos sistemas construtivos tradicionais (estrutura de concreto
armado e alvenaria estrutural) há grande consumo de matéria prima e produção de resíduos, e o próprio processo de execução justifica a
necessidade de buscar outros sistemas construtivos. Já são bem conhecidos e há empresas especializadas em fornecer índices de custos dos
insumos, entre outros dados relevantes na definição do sistema a ser utilizado no empreendimento, tem-se a facilidade de contratação de mão de
obra, aquisição de materiais, conhecimento de características do sistema, execução, cultural, demográfico, custos e patologias. Sendo assim o
sistema em parede de concreto armado, por mais que já é utilizado no país desde meados da década de 70, não há dados oficiais e relevantes em
relação ao seu custo. As empresas construtoras, incorporadoras e investidores obtêm informações acerca do método por experiências de outras
empresas e por pesquisa, através de consultoria e profissionais experientes e especializados, e tem como base de informações de obras anteriores,
ou seja, informações históricas e material teórico. Sendo assim, o objetivo deste artigo é realizar uma estimativa de custo para o levantamento
quantitativo de materiais e serviços estruturais do sistema em parede de concreto armado, parametrizando e obtendo dados para referência de
custos. Com o custo estimado, poderá ser utilizado para comparativos com outros sistemas construtivos e viabilidades de projetos. Para a
obtenção da estimativa, foi analisada a fundamentação teórica e análise de material de planejamento, orçamento e controle de um
empreendimento que já possui as fôrmas para a execução da parede, não englobando os valores deste insumo em si, entrando apenas o custo de
sua depreciação na planilha de estudo. Trata-se de um condomínio residencial de apartamentos padrão econômico, localizado na cidade de
Ribeirão Preto - SP, contendo 18 blocos, cada um com 16 apartamentos, sendo 4 apartamentos por andar, são 288 apartamentos executados no
sistema em parede de concreto armado e um bloco com 16 apartamento sendo 4 por andares executado em sistema de alvenaria estrutural
adaptados para PNE. O empreendimento conta com áreas comum, itens de lazer e área privativa dos apartamentos térreo, os apartamentos
possuem 2 dormitórios, 1 área de serviço acoplada a cozinha, 1 banheiro e 1 sala, com área total do apartamento com 1 garagem de 41,85m² e
54,67m² PNE, o volume de concreto utilizado por bloco é de 260,57 m³. Foi adotado para cálculo a área construída do apartamento de 40,95m².
Sendo assim, está em desenvolvimento um estudo baseado em um orçamento e material de planejamento e controle de um empreendimento de
construção de unidades autônomas de padrão do Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida (MCMV), de uma construtora conhecida
no segmento no país todo, que optou por executar seus empreendimentos pelo sistema em parede de concreto armado, antes executava suas
obras pelo método de alvenaria estrutural. A partir dos levantamentos obtidos e conferidos in loco da estrutura estudada, obtivemos o custo
estimado do serviço estrutural no empreendimento que foi de R$2.287.919,42, sendo que foi gasto R$127.106,63 por bloco, R$7.944,16 por
apartamento e R$194,00 por metro quadrado. Portanto, para efeito de projeção de custos para a estrutura de parede de concreto armado para a
construtora analisada utiliza-se como base de dados o valor de R$ 194,00 por metro quadrado construído obtido durante o estudo.
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RESUMO
A eletromiografia (EMG) é uma ferramenta importante na análise clínica da marcha e bastante utilizada para revelar informações relacionadas ao
estado de ativação do músculo tanto de origem inflamatória quando de origem degenerativa. Doenças metabólicas que promovam distúrbios nos
músculos também podem ser analisadas. Fisioterapeutas utilizam a eletromiografia para avaliar padrões de respostas musculares e eficácia de
tratamentos. Na área de educação física é um exame bastante utilizado durante a verificação das melhores posições para trabalhar certos
músculos, pode também ser feito para que se estabeleça o ponto de fadiga de cada pessoa, evitando assim lesões e protegendo o atleta. A
viabilidade econômica para o desenvolvimento projeto acadêmicos se justifica em relação aos preços e as dificuldades de assistência técnica,
tendo em vista que um equipamento de EMG comercial tem um custo médio acima dos R$ 4000,00 no mercado brasileiro. Esta pesquisa tem
como objetivo desenvolver uma alternativa de baixo custo que viabilize a aplicação dos métodos EMG pelos profissionais e acadêmicos de diversas
área a qual o aparelho pode ser aplicado. A proposta utiliza filtros ativos para filtragem e retificação de sinais e um microcontrolador para efetuar
a conversão AD e exportação dos dados, que possibilita a visualização das medições por parte de profissional ou acadêmico, permitindo que sejam
construídos os diagnósticos baseados na eletromigrafia. Para a aquisição e amplificação do sinal foi utilizado um amplificador de instrumentação
AD620 da Analog Devices, esse amplificador possui um ganho bem elevado que varia de 1 a 10.000 com alta impedância de entrada, um modo de
rejeição comum na faixa de 100db e uma resposta a frequência bem elevada em média a 120kHz, nesta fase de aquisição foi ajustado para um
ganho de 97, para a segunda fase que será a filtragem do sinal, foi ajustado para um filtro passa-alta com a faixa de corte a 10hz e ganho de 2,2
isso irá eliminar os ruídos provenientes dos cabos e finalmente foi utilizado um filtro passa-baixa com a faixa de corte a 500Hz e ganho de 4,85
eliminando frequências que não são provenientes de sinais neuromusculares, no terceiro passo foi instalado um retificador de onda completa para
ajustar o sinal de forma que não haja perda de informação na conversão AD, para as etapas 2 e 3 foi utilizado um amplificador operacional TL084
da ST, a vantagem desse amplificador se caracteriza por ser 4 em 1, ou seja, um único CI já possui os filtros e o retificador assim economizando
espaço na placa e dinheiro, para o controle lógico da solução foi selecionada a plataforma Arduino UNO para fazer a conversão analógica digital do
sinal. O primeiro cenário de teste foi realizado em ambiente de laboratório, utilizando uma solução computacional para simular o funcionamento
do circuito, onde foi injetado um sinal com uma tensão e frequência específica e verificou-se a saída. Teste 1: entrada de 1mV a 60Hz, a saída final
foi de 940mV muito próximo a 1V. Teste 2: entrada de 1mV a 0Hz, a saída final foi de 29,7mV muito próximo a 0V. Os resultados confirmam a
solução proposta acima. O segundo passo foi testar em um voluntário em uma clinicas fisioterápicas em conjunto com um profissional da área de
saúde, onde o resultado também foi satisfatório. O maior resultado desse projeto será dispor para a população e comunidade cientifica uma forma
de construir um aparelho de EMG muito preciso e de baixo custo, toda a construção do aparelho de EMG teve um custo de R$ 60,00, a maior parte
desse custo é referente ao amplificador de instrumentação AD620 que custa em média R$ 20,00 e os outros materiais eletrônicos juntos não
ultrapassam a soma de R$ 10,00, o restante dos custos estão relacionados à confecção da Placa e o frete dos equipamentos, possibilitando o
acesso para uso em vários campos de pesquisa em que pode abranger a eletromigrafia.
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RESUMO
O projeto consiste em uma planta didática que realizará o controle da vazão e rendimento utilizando o sensor LD301 que possui um algoritmo de
controle PID incorporado e o sensor FY301 que é um posicionador inteligente para válvulas de controle linear de ação simples. Será utilizando
também o software Elipse E3 como interface homem-máquina (IHM) para visualizar o processo em tempo real. Essa planta de teste será utilizada
para futuras experiências acadêmicas sobre vazão, auxiliando o professor na demonstração e aplicação dos conceitos de controle digital dentro da
disciplina que aborde o assunto. A vazão é a terceira grandeza mais medida nos processos industriais. As aplicações são muitas, indo desde
aplicações simples como a medição de vazão de água em estações de tratamento e residências, até medição de gases industriais e combustíveis,
passando por medições mais complexas. Na indústria são muitos os processos nos quais se deseja implementar um controle de vazão. No entanto,
a maioria destes sistemas de controle envolve estruturas complexas, equipamentos sofisticados e de elevado custo. Além disso, a maioria das
soluções disponíveis no mercado é limitada e pouco flexível, dificultando a introdução de novas tecnologias para melhoria do desempenho. O
controle de vazão nas indústrias são operações de muita importância para efetuar a medição e controle da quantidade de fluxo de líquidos, gases
(em que essa vazão e a designação da quantidade de massa por unidade de tempo de um determinada corrente do processo), não só para fins
contábeis, como também para a verificação do rendimento do processo. Destacamos a válvula de controle muito utilizada nos processos
industriais, em que a mesma tem a função de manipular a vazão de um fluido em escoamento variando a área de passagem desde escoamento.
Desse modo este estudo é propor uma criação de uma planta didática de um sistema que possa controlar e monitorar a vazão de um determinado
fluido ou vapor, com base em análise bibliográfica e estudos, para que tenha como objetivo a apresentação de conceitos e metodologias das
técnicas de monitoramento e controle para evitar possíveis erros e falhas para esta pesquisa. Desta forma, o trabalho tem como objetivo também
a apresentação dos conceitos e metodologias das técnicas de monitoramento e controle para evitar possíveis erros e falhas.
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RESUMO
Os transformadores de potência têm assumido um importante papel para o sistema de transmissão, desde 1886 com o Primeiro Sistema CA
construído por William STANLEY e Franklin POPE, passaram a ser fortemente utilizados nas subestações para aumentar ou diminuir a tensão,
sendo indispensáveis para o bom funcionamento do sistema elétrico de potência, onde uma falha neste equipamento pode causar danos na
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, afetando de forma proporcional o faturamento bruto, tornando-o até, passível de multas.
Para evitar que ocorram falhas neste equipamento, são aplicadas várias técnicas de monitoração de sua condição, como por exemplo: Análise do
óleo, Análise térmica, Análise por ultrassom entre outras. Apesar da evolução tecnológica, a análise do óleo para detecção dos gases dissolvidos
(DGA) é uma prática comum e satisfatória na supervisão de equipamentos que utilizam o óleo mineral isolante como meio dielétrico. A análise de
gases dissolvidos é tradicionalmente realizada de forma periódica para diagnosticar prováveis falhas originadas de defeitos elétricos internos. Hoje,
além do método convencional, sugiram diversos instrumentos de monitoração on-line, de variados custos, propondo auxílio e até mesmo
substituição ao método convencional. Os novos métodos com medições on-line possibilitam que sejam realizadas várias medições de gases nos
transformadores, no entanto, algumas pesquisas demonstraram que o hidrogênio é um gás chave presente em todas as causas de falhas dos
transformadores. Este projeto de pesquisa tem seu desenvolvimento na planta de uma usina hidrelétrica, dotada de 23 transformadores de
potência de 500kV. A prática do DGA convencional (análise de óleo por laboratório acreditado pelo INMETRO), embora consolidada nas empresas
do setor elétrico, tem suas desvantagens, como por exemplo: o tempo de aquisição do resultado da amostra, a distância entre o ponto de coleta e
o laboratório de análises e fatores ambientas. A pesquisa visa avaliar a eficácia das técnicas on-line no diagnóstico da condição dos
transformadores de potência, como cenário de testes foram instalados sensores de medição do gás hidrogênio em 3 transformadores de 500 kV
na planta da usina em abril de 2015, sendo realizado medições comparativas em laboratório acreditado pelo INMETRO em períodos de 6 meses.
Os sensores para monitoramento do gás hidrogênio do tipo célula combustível foram instalados atrás de uma membrana de gás permeável que
está em contato com óleo dos transformadores através de coletores, capaz de realizar 96 medições diárias, possibilitando ao mantenedor obter o
acesso aos dados via software de diagnóstico. Com base nos levantamentos feitos, identificou-se que a comparação entre os métodos empregados
para medição do hidrogênio, podem ser associados para diagnósticos de falhas térmicas e elétricas de transformadores e tomadas de decisão
sobre intervenções destes equipamentos. A estratégia de identificação das falhas baseia-se no método do Gás Chave, utilizado em normas de
interpretação da cromatografia como IEEE e ABNT. Nos 3 sensores observou-se que as medições realizadas pelos sensores tinham correlação com
as medições realizadas em laboratório. Os resultados demostram que as soluções de medições on-line são viáveis e possuem baixo custo, se
comparado ao valor de um equipamento novo, podendo ser utilizados para preenchimento das lacunas entre as análises convencionais que
perduravam por seis meses, devido a estrutura de atendimento do laboratório, características dos equipamentos e condições ambientais.
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RESUMO
A transmissão de Sistemas Elétricos é controlada e protegida por IED´s (Dispositivo Eletrônico Inteligente) capazes de gerenciar a energia que flui
em várias linhas interligadas de transmissão, comunicando-se entre si, minimizando o impacto das faltas e diminuindo o tempo de reposição do
trecho de linha desligada. As padronizações criadas para facilitar a interação dos equipamentos de diferentes fabricantes exigem que os projetos e
softwares sejam atualizados gerando trabalhos de modernização das subestações. O sistema de supervisão utilizado no Brasil SAGE (Sistema
Aberto de Gerenciamento de Energia) adotava, como padrão de comunicação nos níveis mais baixos de rede, o protocolo IEC 60870-5-104,
enquanto muitos dos fabricantes já utilizavam o protocolo IEC 61850. Para que houvesse a comunicação destes equipamentos com o SAGE foi
adicionado aos projetos da época o Frontend SICAM PAS que faz a conversão entre estes protocolos. Atualmente o SAGE foi homologado para
utilizar também o padrão IEC 61850, então não há mais a necessidade de conversão de protocolos, porém para eliminar o SICAM e conectar os
IED´s diretamente com o SAGE se faz necessário construir uma nova base de dados. Com o objetivo de eliminar os frontend SICAM PAS, foi
estabelecida uma parceria com a Eletronorte, sendo viabilizado um laboratório com equipamentos sobressalentes das subestações da empresa,
capaz de simular uma subestação virtual visando a realização de treinamentos, testes de modernização e parametrizações. Neste laboratório foi
preparado um sistema com o SICAM PAS, idêntico aos utilizados na subestação de Utinga. O gasto total com este projeto são os custos das horas
trabalhadas de dois técnicos de Automação e dois estagiários, além da utilização do laboratório, contudo os equipamentos não provocaram custos
significativos, pois são os sobressalentes da Eletronorte. O ganho com este projeto é bastante expressivo, pois uma única interrupção de linha gera
multas da ordem de centenas de milhares de reais, além dos ganhos com a melhoria na qualidade do fornecimento de energia. O objetivo desta
pesquisa é analisar o projeto de uma subestação que utiliza o SICAM, construir uma base de dados para o SAGE deste projeto no padrão IEC 61850
e eliminar o Frontend SICAM PAS. O projeto foi realizado em três etapas. Primeiro, utilizando-se do software de configuração dos IED´s da Siemens
DIGSI 4.87, exportou-se a tabela de pontos digitais que são enviados para o SAGE no padrão IEC 61850, que foi comparado com os mesmos pontos
recebidos no SAGE convertidos pelo SICAM para o padrão IEC 60870-5-104, então substituiu-se todos estes pontos pelo novo padrão, criando uma
nova base de dados para o SAGE. Na segunda etapa o sistema Frontend SICAM PAS foi eliminado e os IED´s se comunicarão diretamente com o
supervisório SAGE pelo padrão IEC 61850. Na terceira etapa foram desenvolvidos testes de envio e recepção de dados entre os IED´s e o SAGE
avaliando o seu funcionamento e corrigindo eventuais erros na nova base de dados. O sistema é formado por um rack de micro chaves e relés
auxiliares, um Frontend SICAM PAS instalado em um notebook, vários IED´s Siemens de Controle e Proteção e dois microcomputadores de
engenharia com o SAGE, comunicando-se através de uma rede Ethernet distribuída por Switches Industriais RUGGEDCOM RSG2100. A eliminação
da conversão efetuada pelo SICAM PAS foi testada na subestação Guamá onde os pontos do relé de proteção UPD1 da linha 1 (Guamá/Vila do
Conde) foi convertido na base do SAGE e foram reconhecidos imediatamente, comprovando a eficácia do projeto. A próxima etapa é aplicar a
solução na base de dados da subestação de UTINGA que se utiliza do Frontend SICAM PAS. Atualmente já estão sendo feitos os levantamentos dos
pontos digitais dos IED´s no padrão IEC 60870-5-104 para a criação da nova base de dados do SAGE no padrão IEC – 61850.
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RESUMO
Em perfurações de poços se faz necessário o uso de fluidos de perfuração, também conhecidos como lama de perfuração, os quais são
desenvolvidos para tal atividade. A crise econômica atual faz com que a busca pela redução de gastos seja cada vez mais almejada e a indústria do
petróleo movimenta muito dinheiro em todas as suas etapas e processos, pois apresenta um custo muito elevado. Por outro lado, a possibilidade
de economizar é sempre visada pela indústria petrolífera e a escolha correta dos fluidos de perfuração utilizados proporciona uma grande
economia, visto que atuam diretamente na perfuração e são utilizados em larga escala. Os fluidos de perfuração a base de água possuem um baixo
custo comparado aos demais, são biodegradáveis e se dispersam facilmente na coluna d’agua. Logo, seu descarte marítimo é permitido em quase
todo o mundo, desde que respeitadas às diretrizes de descartes de efluentes marítimos de cada região. O tipo de fluido de perfuração é
determinado pela fase contínua e não pelo componente solubilizado encontrado em maior concentração. Os fluidos podem ser classificados
segundo o constituinte principal da fase contínua (ou dispersante) em fluidos de base aquosa (ou base água) e fluidos de base não aquosa (ou base
óleo). Eles são tradicionalmente classificados como fluidos base gás, fluidos base óleo, fluidos base água, sendo os dois últimos os mais utilizados.
Os aditivos, frequentemente utilizados para dar viscosidade aos fluidos de perfuração, são os polímeros e argilas. A Carboximetilcelulose (CMC), a
Goma Xantana (GX) e a Bentonita são viscosificantes largamente utilizados na indústria petrolífera. A Carboximetilcelulose, normalmente
encontrada na forma sódica, como carboximetilcelulose de sódio, é um polímero aniônico derivado da celulose, de baixo custo, que possui cadeia
linear e é solúvel em água. A carboximetilcelulose se destaca como viscosificante e redutor de filtrado. Seu uso reduz as perdas por filtração e
produz rebocos muito finos e capazes de impedir o escoamento do fluido através das formações geológicas que estão perfuradas. Os produtos
para o prosseguimento da pesquisa foram conseguidos nos laboratórios da Universidade Estácio de Sá em parceria com outras Universidades. As
análises físico-químicas iniciaram com o estudo reológico e de viscosidade, com a utilização do Viscosímetro Fann 35-A. Os ângulos de deflexão
lidos, associados ao torque, foram obtidos pelo viscosímetro pela relação com as respectivas rotações de 600 rpm, 300 rpm, 20 rpm, 100 rpm, 6
rpm e 3 rpm, correspondentes às taxas de cisalhamento que variam de 5,1 a 1022 s-1. A confecção dos fluidos foi realizada com auxílio do agitador
mecânico Hamilton Beach, e o preparo pode ser descrito da seguinte forma: 1) Pesagem da massa dos aditivos em uma balança analítica de
precisão digital; 2) Adição dos materiais no agitador, respeitando a seguinte ordem de adição: viscosificante (GX), alcalinizante (MgO), Redutor de
Filtrado (CMC), Inibidor de inchamento de argila (KCl), adensante (Calcita), bactericida e antiespumante, com intervalo de 10 minutos entre cada
aditivo. Os resultados obtidos para o fluido foram: pH – básico em torno de 10,72; densidade 1,037 g/cm³ e temperatura 22°C. A partir dos
resultados apresentados, foi possível observar que a concentração de Carboximetilcelulose aumentou, bem como o aumento dos parâmetros
reológicos como o pH proporcionando um perfil básico o qual é de suma importância para a proteção da coluna de perfuração e da broca contra a
corrosão, sendo esta uma característica almejada nos fluidos de perfuração, ocorreu um aumento da densidade e principalmente a viscosidade
aparente, que representa a relação entre a tensão de cisalhamento e a tensão de deformação para fluidos Não-Newtonianos.
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RESUMO
A operação de perfuração de poços de petróleo envolve altos custos e riscos. Com recentes descobertas de reservatórios mais profundos e de
difícil acesso, novos desafios relacionados aos problemas operacionais devem ser superados. Um dos grandes desafios na Indústria do Petróleo é o
de obter e manter, durante a perfuração, um fluido com propriedades adequadas às variações encontradas nos diferentes trechos do poço, bem
como diferentes tipos de formações a serem cortadas. Os fluidos, ou lamas, de perfuração são essenciais para o processo de perfuração de poços,
confirmando a necessidade de estudar e encontrar propriedades físicas, reológicas e de filtração adequadas às complexidades existentes em cada
trecho e cenário da perfuração. A formulação otimizada é aquela que compreende a segurança da operação, mitigação dos problemas
operacionais, preservação ambiental, custos reduzidos, e alta produtividade. Assim, o trabalho em questão oferece o estudo das propriedades
reológicas e determinação do volume de filtrado, através de formulações de fluidos base aquosa, desenvolvidas com a presença de aditivos
poliméricos. O propósito é, portanto, baseado em práticas de campo, segundo a norma API Spec 13A (1993), e, através do tratamento dos dados e
modelagem matemática, relacionar o comportamento dos fluidos aditivados com os problemas operacionais vigentes, apresentando resultados
que obedeçam aos parâmetros ótimos de referência. Os escolhidos para reger o estudo foram: Goma Xantana (GX) e Hidroxipropilamido (HPA),
cujas concentrações foram submetidas a variações para análise das propriedades. O estudo dos parâmetros reológicos das formulações LA, LB e
LC, à base de água, que através de expressões matemáticas baseadas na bibliografia de Machado (2002) permitiu a análise de medidas de Gi, Gf,
μa, μp, γp, vf, k, e n, foi realizado, e os resultados obtidos foram comparados às especificações API e Petrobras. Foram selecionadas como mais
adequadas, de acordo com os parâmetros analisados e a norma de referência, as lamas: LA3, LB3 e LC2. Dentre estas formulações, a lama LA3
mostrou-se satisfatória na combinação dos aditivos, permitindo ao fluido a execução das funções requeridas durante a perfuração, mas com
limitação da sua utilização em formações constituídas por folhelhos reativos; a lama LC2, com um ajuste de 1,0g de HPA em relação à primeira
conseguiu a redução do volume de filtrado para um valor que diminui o risco de uso em formações reativas; e, a lama LB3, no somatório das
propriedades, a partir da metodologia utilizada e os resultados obtidos, mostrou, dentre os fluidos considerados no estudo, apresentar, com
aproximadamente 0,43% m/v de polímero viscosificante (GX), 0,57% m/v de polímero redutor de filtrado (HPA), e 4,57% m/v de KCl, a maior
viabilidade técnico-econômica requerida para uma operação de perfuração.
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RESUMO
A hidroxiapatita tem se destacado entre os materiais cerâmicos devido a sua versatilidade estrutural, que permite ser utilizada em diversas
aplicações. Com isso, o objetivo deste trabalho foi a síntese e a caracterização da hidroxiapatita. O método de obtenção por sol-gel foi escolhido
para ser utilizado neste trabalho porque não exige a utilização de altas temperaturas e obtém hidroxiapatitas nanométricas. Durante a síntese,
com a aplicação do sol-gel, o tempo de gotejamento dos reagentes influencia nas características morfológicas e cristalográficas da hidroxiapatita
obtida. Neste trabalho, os pós de hidroxiapatita foram sintetizados pelo método sol-gel, com a utilização de cascas de ovos de galinha como
precursores de carbonato de cálcio. Primeiramente as cascas de ovos foram lavadas e calcinadas a 1000 °C para obtenção do óxido de cálcio (CaO)
que foi reagido com água para sua conversão em Ca(OH)2. Foi então, realizada a adição de ácido fosfórico ao Ca(OH)2, sob aquecimento, e com
controle do pH entre 9 e 11, através da adição em paralelo de NH4OH. Neste ponto diversas velocidades de adição dos reagentes foram
estudadas, tais como adição direta e adição por gotejamento. O gel foi filtrado e lavado com água deionizada com o objetivo da retirada de
qualquer coproduto reacional. A hidroxiapatita verde foi seca em estufa durante 12h a 300°C. A última etapa da síntese consistiu na calcinação do
material obtido após a secagem na temperatura de 1000 °C. As amostras foram caracterizadas por Difração de Raios X, que foi realizada para obter
a caracterização cristalográfica de sólidos e por Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-X, para identificar os elementos químicos presentes.
A análise dos espectros de DRX dos pós-obtidos, demonstraram que a velocidade de adição dos regentes apresentou influência na composição e
na cristalinidade dos pós-obtidos, já que dependendo da adição obteve-se hidroxiapatita como fase pura ou o produto era uma fase amorfa o uma
mistura de outros óxidos de cálcio. O EDS indicou a presença de Ca, O e P, indicando que somente a hidroxiapatita foi obtida.
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RESUMO
A hidroxiapatita (HAP) é um material cerâmico com extraordinária biocompatibilidade. Devido a esta característica biológica este material tem sido
bastante estudado nas últimas três décadas como um biomaterial apropriado para implantes ortopédicos e odontológicos. Por causa de suas
relevantes aplicações, as propriedades mecânicas de diferentes hidroxiapatitas têm sido determinadas, a fim de se fazer uma completa
caracterização deste biomaterial. A hidroxiapatita que tem sido testada é sintetizada a partir do método sol-gel tendo como precursor a casca de
ovo de galinha e as partículas resultantes são prensadas para a obtenção de corpos de prova para os ensaios de microdureza. A partir de medidas
experimentais de microdureza, podem-se determinar outras propriedades mecânicas, tais como: módulo de elasticidade (E), coeficiente de
tenacidade a fratura (KIC) e ainda, uma análise do comportamento plástico do material pode ser obtida destes dados experimentais de
microdureza. A sintetização da hidroxiapatita a partir de cascas de ovos de galinha como material precursor, ocorreu utilizando-se as chamadas
reações sol-gel, as quais consistem em reações químicas de solubilização do precursor com controle de pH, temperatura, tempo de
envelhecimento das soluções, etc. O processo químico ainda conjugou tratamento térmico dos produtos precipitados no meio aquoso. A partir do
pó sintetizado, foram realizadas as prensagens dos corpos de prova (pastilhas), e assim obtiveram-se 6 pastilhas de hidroxiapatita oriunda de
cascas de ovos de galinha. No processo de prensagem, utilizou-se uma força de 4000 kgf sobre, aproximadamente, 1,0000g de pó de hidroxiapatita
contido em uma matriz metálica de 1 cm de diâmetro. Para o processo de prensagem foi usada a prensa hidráulica EVA tipo 40 da empresa M.
Moutinho – Máquinas Operatrizes, Ferramenta em Geral e Abrasivos. Tendo obtido estes corpos de prova verdes, fez necessário o processo de
sinterização dos mesmos, haja vista que após serem sinterizadas, as pastilhas adquirem um maior grau de compactação devido a união por
coalescência, isto é, por fusão de superfícies adjacentes. Para tanto, utilizou-se o aquecimento contínuo e assintótico das pastilhas até 1000 ºC no
forno Mufla da empresa Quimis, e depois, as mesmas foram mantidas por duas horas nesta temperatura, até que finalmente resfriassem (ainda
dentro do forno) gradualmente até a temperatura ambiente. Após a obtenção dos corpos de prova por prensagem e sinterização, todos foram
ensaiados no microdurômetro (Pantec HDX - 1000TM), onde foram obtidos resultados parciais de microdureza Vickers utilizando 200 gf como
parâmetro de força do indentador em 15 segundos de aplicação daquela força sobre a superfície das pastilhas. Os valores de microdureza Vickers
determinados experimentalmente estão coerentes estatisticamente com o valor médio determinado anteriormente, quando se utilizou o mesmo
parâmetro de força (200 gf) e tempo de aplicação da força (15 s) pelo indentador Vickers. Esta etapa anterior de ensaios de microdureza Vickers
foi realizada justamente para a definição de qual parâmetro de força forneceria uma melhor nitidez da impressão causada pelo indentador.
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RESUMO
A recuperação avançada de petróleo usando dióxido de carbono (CO2) supercrítico (CO2-EOR) é uma área de pesquisa de grande interesse no
desenvolvimento de campos maduros e, especialmente, do pré-sal brasileiro devido à grande quantidade de CO2 presente no gás produzido e
consequente necessidade de injeção no reservatório para minimizar o impacto ambiental causado pela liberação de gases de efeito estufa. Em
geral, nas condições de reservatório, CO2 encontra-se no estado supercrítico e nesta condição apresenta um elevado poder de solvência para o
fluido de reservatório. A solubilização do CO2 supercrítico no óleo gera o inchamento e a redução de viscosidade do óleo, resultando no aumento
da produção e do fator de recuperação. Para a eficácia do processo de injeção de CO2, a Pressão Mínima de Miscibilidade (PMM) é um parâmetro
de fundamental importância no projeto e na operação. Experimentalmente, a PMM pode ser obtida através dos métodos Slim Tube (Tubo Fino),
RisingBubble (Bolha Ascendente) ou Célula Visual PVT (Pressão-Volume-Temperatura), entretanto, estes equipamentos são muito caros e possuem
elevado custo operacional. Estes experimentos demandam muito tempo se não forem devidamente planejados. Correlações para predição da
PMM são fundamentais para um bom planejamento experimental e, consequentemente, para reduzir o tempo e o custo dos testes. Neste
trabalho foram avaliadas qualitativamente dez (10) das principais correlações da literatura para estimar a PMM do CO2 em um fluido de
reservatório de campo de petróleo brasileiro, para isso, foi desenvolvido um programa de computador utilizando o software matemático MAPLE.
Os resultados permitiram caracterizar os efeitos da temperatura e de parâmetros de composição do óleo na PMM e mostraram a necessidade de
obter dados experimentais da PMM de CO2. Não foram identificados dados experimentais de PMM para óleos brasileiros, demonstrando a
necessidade de realizar estas medições para amostras de petróleo de campos de petróleo brasileiros, especialmente do pré-sal.
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RESUMO
Para que a empresa se estabilize é necessário que o investimento seja principalmente interno para que alavanque a produção e meça toda a
rentabilidade da operação. É importante, para qualquer tipo de investimento, o estudo da viabilidade econômica, refletindo os possíveis pontos
fracos e fortes. Uma maneira de resolver tal impasse é aplicar, conjuntamente com as análises de investimentos, o Método (ou Simulação) de
Monte Carlo no qual consiste em trabalhar com números aleatórios em suas diversas simulações e gera um resultado automático e simplificado
delineando todo o processo em análise. A vantagem de aplicação dessa ferramenta é de considerar o risco obtido ao ato de projeção e mensurá-lo
através do cálculo do desvio padrão das médias dos valores presentes líquidos gerados em cada tentativa. A pesquisa teve como principal objetivo
utilizar as principais técnicas de análise de investimentos (VPL, TIR e payback) conjuntamente com a Método de Monte Carlo (MMC) para realizar
diversas simulações com o escopo de auxiliar o usuário na tomada de decisão quando da escolha de um projeto de investimento. Procurou-se
obter as vantagens e desvantagens da utilização do MMC, avaliar o risco, aceitabilidade e o retorno do projeto. As perspectivas de retornos dos
fluxos de caixa esperados podem, portanto, variar ao longo do tempo e até se comportar de maneira não prevista, dado a volatilidade dos valores
envolvidos, já que há as condições de incerteza. Com base no exposto apresentado, surge o objetivo dessa pesquisa: identificar a viabilidade
econômica da compra de um ativo em uma empresa do setor sucroalcooleiro utilizando o MMC. Logo, o trabalho se justifica por apresentar e
demonstrar ferramentas combinadas com o MMC, capazes de auxiliar o usuário na tomada de decisão. Estudos anteriores, como os de Bruni,
Famá e Siqueira (1998), Barbosa, Freitas e Neves, 2005 e Garcia, Lustosa e Barros (2010) mostraram a importância de se utilizar a MMC combinada
com outras técnicas. A presente pesquisa é baseada no Método de Monte Carlo (MMC) combinado com as técnicas de análise de investimento
para simular a viabilidade da compra de um veículo em uma empresa do setor sucroalcooleiro localizada na região de Sertãozinho / SP. A pesquisa
realizou 1.432 simulações para a compra de um veículo próprio para que pudessem obter uma possível economia de receitas e obtenção de lucros.
A empresa está analisando a compra de um veículo para entrega de mercadorias em substituição ao seu atual cenário: gastos com frete. Embora a
depreciação fiscal do veículo seja de cinco anos, a empresa espera o utilizar pelos próximos dez anos. Além disso, o veículo seria 100% financiado.
Os resultados obtidos apontam que nos primeiros 5 anos de desembolso há prejuízo já que a empresa não obteve um retorno maior do que foi
aplicado. Mas assim que encerra o financiamento do veículo, começa a ser mais vantajoso, pois o retorno é maior do que pago anteriormente,
uma vez o lucro auferido passa a ser maior do que exigido pelos investidores. Tanto o VPL quanto a TIR são atrativos a uma taxa hipotética de
retorno de 10% a.a. O payback, no entanto, foi de 6,76 anos, evidenciando um período muito longo de retorno. Conforme debatido
anteriormente, o trabalho teve como obstáculo maior a identificação de qual o melhor e mais viável investimento a se fazer com mais segurança e
retorno de capital garantido. Assim sendo, estudos de viabilidade econômica tornam- se mais complexos já que os riscos são altos devido às
oscilações econômicas fazendo com que um projeto torne- se inviável.
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RESUMO
Deseja-se apresentar algumas características físicas, vantagens e viabilidade do uso do pó de tecido, proveniente do processamento de resíduos
têxteis que são descartados em confecções em geral, tendo como foco principal a cidade de Nova Friburgo, uma das maiores produtoras de
lingerie no território nacional, consequentemente produtora de grande quantidade de resíduos têxteis, principalmente as de matriz polimérica,
poliamida e o poliéster. A produção e utilização desse tipo de pó diminui o impacto ambiental, uma vez que substitui o agregado miúdo natural
(areia) na produção do concreto, areia que deixará de ser retida do meio ambiente, e se mostra viável economicamente, pois é produzido
facilmente a partir do processamento de resíduos, que seriam descartados na natureza, muitas vezes de forma irregular, o que dá ao projeto um
grande cunho de sustentabilidade. O presente trabalho mostra o estudo da produção do pó de tecido, a partir de tecidos de matriz polimérica, e a
sua substituição parcial do agregado miúdo natural na produção de concretos de cimento Portland convencionais. Para comprovar a viabilidade
técnica e econômica do uso do pó de tecido foram analisadas características do agregado como sua composição granulométrica, e seu
comportamento nos ensaios de abatimento tronco de cone (Slump Test). Uma relação água-cimento também foi convencionada a um concreto
usual com resistência esperada de 28MPa. Com estes dados foi definido um traço para o concreto utilizando 5% e 15% de agregado pó de tecido,
substituindo a areia. A pesquisa apresenta os resultados de resistência à compressão simples dos corpos de prova cilíndricos de concreto aos 28
dias. Verificou-se que as amostras não apresentaram diferenças significativas de resistência entre si, tão pouco com relação às resistências de um
concreto convencional produzido somente com agregado miúdo natural. Entretanto, houve uma melhora nos resultados dos ensaios à
compressão, principalmente no concreto com 15% de pó de tecido.
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RESUMO
O percentual de idosos no Brasil, dobrou entre 1960 e 2010. Em 1960, 3,3 milhões (ou 4,7% da população) estavam incluídos nessa faixa etária e
em 2010 o número foi para 20,5 milhões (ou 10,8% da população) – a tendência é que esse número aumente ainda mais nos próximos anos. O
IBGE, no Censo de 2000, verificou que 62,4% dos idosos eram responsáveis pelos domicílios brasileiros. Este projeto visa o estudo de layout e de
design de mobiliário das cozinhas para a população idosa. As cozinhas são locais que oferecem riscos, onde são manipulados objetos cortantes e
em alta temperatura. Este projeto tem como objetivo estabelecer parâmetros projetuais para adequar cozinhas residenciais à população idosa.
Outros objetivos são: a) Levantar a bibliografia referente às normas ABNT associadas ao tema, tais como, a NBR 9050 – Acessibilidade a Edificações
Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos; b) Identificar equipamentos, acessórios e utensílios domésticos utilizados em cozinhas residenciais,
bem como os problemas advindos da falta de adequação nessa interação com o usuário; c) Elaborar parâmetros ergonômicos para a concepção e
a adequação do projeto de layout de cozinhas residenciais; d) Realizar pesquisa antropométrica piloto de uma amostra de idosos, utilizando a
metodologia de escaneamento 3D, de modo a representar em três dimensões a variabilidade antropométrica dos idosos pesquisados; e) Gerar
modelos humanos digitais 3D da população idosa que possibilitem o desenvolvimento de projetos arquitetônicos e produtos, levando em
consideração os conceitos do Design Universal que defende a ideia de uma sociedade inclusiva, onde todos os usuários devem ser capazes de
ingressar, circular e utilizar todos os ambientes independentemente de seu grau de agilidade, habilidade ou idade. A metodologia utilizada: etapa
1 – Pesquisa bibliográfica; etapa 2 – realização de observações sistemáticas das atividades desenvolvidas por idosos, que voluntariamente se
dispuseram a participar dessa pesquisa, nas cozinhas das suas residências, selecionando tarefas críticas sob o ponto de vista biomecânico,
antropométrico, de acessibilidade, de segurança e conforto; etapa 3 – Escaneamento em 3D, utilizando scanner a laser, de idosos voluntários, para
geração de modelos humanos digitais 3D; etapa 4 – Realização de testes de alcance em situações simuladas; etapa 5 – Tratamento dos dados;
etapa 6 – Elaboração de parâmetros para o desenvolvimento de layout e mobiliário para cozinhas. Os resultados obtidos: o projeto encontra-se
em desenvolvimento, já tendo sido executadas as etapas 1, 2 e, parcialmente, a etapa 3. Na execução da Etapa 2, de observação sistemática das
atividades desenvolvidas por idosos nas cozinhas das suas residências, foram consideradas as atividades mais críticas, indicadas pelos próprios
idosos. Foi realizada também pesquisa antropométrica dos idosos voluntários utilizando antropômetros. Na etapa 3, que se encontra em
execução, foram realizados escaneamento 3D dos idosos voluntários utilizando scanner a laser 3D de corpo inteiro. Os scans obtidos possibilitam a
geração dos modelos humanos digitais 3D dos idosos, que serão utilizados na etapa de dimensionamento do mobiliário de cozinha. As conclusões
preliminares: O desenvolvimento deste projeto utilizando tecnologia de ponta de escaneamento 3D a laser, associado aos conceitos de ergonomia
e de Design Universal, possibilitará o desenvolvimento de projetos de cozinhas mais adequados à população idosa provendo dados para
engenheiros, arquitetos e designers para o projeto de instalações domésticas mais seguras e confortáveis.

Título:

COMPOSIÇÃO DAS RELAÇÕES FUZZY APLICADA NA DETERMINAÇÃO DA MELHOR TÉCNICA DE MAQUIAGEM

224

Autor(es) Marcelo Prado Sucena; Camila Pinheiro da Cunha; Andréia Luiza de Souza Dias; Josane Batista Dias Vieira
E-mail para contato: marcelosucena@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Fuzzy, Maquiagem, Processo decisório
RESUMO
A imagem está em alta na sociedade atual e, em algumas situações, é determinante pelo poder que exerce sobre as pessoas, no que tange aos
sentimentos e percepções. Na indústria da moda, especificamente na atividade das modelos fotográficos, é necessária boa apresentação, que
valorizem suas melhores características e ângulos. Diante disso, sabendo-se que o ser apresenta feições diferentes, dificultando a formação de
padrões intocáveis, além da expressiva revolução do mercado de cosméticos que aumenta sobremaneira as opções tecnológicas, existe certa
dificuldade de identificar qual é a melhor técnica para maquiagem, para quais modelos de rosto e dos olhos. Atualmente a responsabilidade por
identificar tais questões é dos maquiadores, sugerindo de forma subjetiva qual a melhor técnica para certo formato de rosto e de olhos. Nesse
contexto a Teoria Fuzzy reveste-se de potencial para subsidiar essas escolhas, pois permite tratar quesitos subjetivos com rigidez científica e
explorando o conhecimento de especialistas. Assim como resultado dessa pesquisa pretende-se desenvolver um modelo matemático, calcado na
Composição de Relações Fuzzy, que poderá sugerir as técnicas de contorno e de iluminação de olhos para cada modelo de rosto, ajudando o
maquiador na decisão final. Entende-se que a sua aplicação prática permitirá, entre outras vantagens, a redução do tempo de maquiagem, a
quantidade de material gasto e, em consequência, o custo total de certo evento fotográfico. O desenvolvimento do modelo seguiu metodologia
estruturada na montagem de Relações Fuzzy e na Composição dessas Relações. As Relações forma montadas pelo cruzamento da identificação
padrão de tipos de rosto, das técnicas de contorno, tipos de olhos e técnicas de iluminação. As Relações Fuzzy (RF) elaboradas foram: RF1 –
modelo fotográfico (indivíduo avaliado) x tipo de rosto; RF2 - tipos de rosto x técnicas de contorno; RF3 - modelo fotográfico (indivíduo avaliado) x
tipo de olho; RF4 - tipos de olhos x técnicas de iluminação. As Composições das Relações foram estruturadas unindo-se RF1 com RF2, resultando
na Relação (RF5) - modelo fotográfico (indivíduo avaliado) x técnica de contorno; e pela união de RF3 com RF4 que convergiu na Relação (RF6) –
modelo fotográfico (indivíduo avaliado) x técnica de iluminação de olhos. Ao final do processamento dos dados é possível identificar as melhores
técnicas de contorno e de iluminação dos olhos, tomando-se características individuais de cada modelo e na percepção do maquiador. Por revisão
bibliográfica foram utilizados os seguintes dados: tipos de rosto para RF1: oval, triângulo invertido, retangular, longo, triangular e quadrado; cinco
técnicas de contorno para RF2; tipos de olhos caídos, asiáticos, grandes, juntos, separados, pequenos e fundos, para RF3; e cinco técnicas de
iluminação para RF4. O modelo matemático foi aplicado em cinco modelos fotográficos diferentes. As Relações Fuzzy RF1 a RF4 foram preenchidas
com graus de pertinência coletados por entrevista com um especialista tomado como referência. Após o processamento do modelo matemático
obtiveram-se as Relações RF5 e RF6. Os graus de pertinência obtidos foram criticados pelo maquiador responsável, validando-o. Na validação não
foram encontradas divergências entre a resposta do modelo matemático e a real escolha do profissional, determinando-se de forma rápida e
precisa as melhores técnicas de contorno e de iluminação dos olhos.
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RESUMO
Este trabalho consiste em analisar a cerâmica vermelha, produzida na região do Seridó no Rio Grande do Norte, a fim de desenvolver um processo
produtivo mais eficaz e contribuir na redução de perdas devido às falhas na produção, diminuindo os custos e aumentando o valor agregado do
produto. Objetiva-se acompanhar todo o processo de fabricação da cerâmica, desde a extração da argila, passando pela estocagem, preparação da
matéria-prima, secagem e queima, na qual se faz uso do forno caipira, que é comum na região do Seridó. Inicialmente, foram colhidas amostras da
argila para o estudo da composição química bem como o comportamento térmico durante o processo de sinterização. As técnicas empregadas
para caracterização estrutural e composição química foram a difração de raios-X (DRX) e Fluorescência de Raios-X (FRX). Para análise térmica,
utilizamos termogravimetria (TG-DTG) e dilatometria. As técnicas experimentais empregadas para realizar o trabalho, foram divididas em dois
grupos. A argila na forma crua e após sinterização foram submetidas a análise por DRX, com variação angular de 5° e 90°. Contudo, somente a
argila crua foi analisada por FRX. O resultado da medida de DRX, Da argila crua, apresenta o composto mineral constituído por materiais
policristalinos. A composição mineralógica é dominada por minerais de argila e quartzo, que possui características na diminuição da plasticidade e
tem facilidade na absorção da peça cerâmica. Ainda na mesma análise encontramos o composto Ilita e Albita, que é do grupo feldspar. Os
resultados utilizando a técnica de fluorescência de raios-X nos mostram os elementos na sua proporção que aparecem na amostra de argila. Assim
destacam-se três elementos que concentram em grande quantidade que são o Ferro (Fe) com 45,85%, o qual dá a cor avermelhada da cerâmica, o
Silício (Si) com 24,94% e o Alumínio (Al) com 15,333%. Vale ressaltar que pode haver uma grande quantidade de Óxido de Ferro presente na
amostra, na forma amorfa. O resultado da TG apresenta uma declinação até 100ºC devido a evaporação da água. Entre 450°C e 500°C também
ocorre a evaporação dos compostos (Albita, Ilita, Vermiculite, Flogopite). A análise por dilatometria mostra dois pontos de sinterização,
devidamente localizados nos intervalos de 800°C e 870°C e entre 925ºC e 1000°C. Tais temperaturas estão formação da Hematita. A análise por
TG-DTG, mostram que houve uma perda de 10% da parcela da massa total, na qual 3% é água. Na dilatometria, no ponto de sinterização entre
800°C e 870°C ocorreu a transformação de fase para o Óxido de Ferro, antes amorfo formando a Hematita. A perspectiva deste trabalho é utilizar a
técnica de fluorescência de raios-X na amostra sintetizada e descobrir os elementos que se outros elementos permaneceram em sua forma amorfa
após a sinterização. Ainda será utilizada a análise para imagem MEV, confecção dos corpos de prova sem sinterização entre 800°C e 900°C e, por
fim, realizar teste de resistência mecânica, que irá agregar todos os dados colhidos anteriormente para obter um resultado satisfatório e, assim,
tornar o produto final de melhor qualidade.
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RESUMO
Esta pesquisa estudamos as propriedades métricas do questionário SERVQUAL adaptado a uma empresa do mercado de reprodução animal, nas
áreas de fertilização in vitro e inseminação artificial, cujos clientes são fazendeiros, laboratórios, revendas, veterinários e universidades. Nosso
objetivo é analisar a qualidade do serviço prestado por essa empresa que realiza vendas por telefone. Os dados foram analisados por dois
métodos: análise fatorial exploratória (AFE), para encontrar os fatores (dimensões) e K-means, para encontrar o agrupamento dos respondentes. O
setor de telemarketing da empresa entrou em contato com os clientes para que respondessem o questionário. Os clientes não precisaram se
identificar, apenas dizer a qual categoria pertenciam. Foram aplicados 234 questionários, porém por preenchimento incorreto, 17 questionários
foram descartados. O valor obtido para alpha de Cronbach foi 0,935, e o teste KMO forneceu o valor de 0,919 indicando adequação da amostra
para esta análise. A AFE forneceu 4 autovalores maiores que 1 que explicam 62,631 % da variabilidade dos dados. Porém um dos fatores era
constituído por apenas uma pergunta. Alguns autores dizem que um fator deve ser composto por pelo menos 3 itens, assim refizemos a análise.
Nessa segunda análise foram obtidos 3 fatores que correspondem a 61,53% da variabilidade dos dados. O fator 1 (F1) é composto por duas
dimensões, confiabilidade e presteza, com valor 0,907 para Alpha de Cronbach e média 6,0. O fator 2 (F2) contém duas dimensões, segurança e
empatia, com Alpha de Cronbach igual a 0,887 e média 6,03. O último fator (F3) é denominado tangibilidade, com Alpha de Cronbach igual a 0,839
e média 5,84. As comunalidades de duas perguntas ficaram abaixo do esperando, sendo necessário retirá-las. O método K-means nos mostrou que
os respondentes se agruparam em 3 níveis. Cada nível corresponde a uma percepção sobre a satisfação do cliente em relação ao serviço prestado
pela empresa. O grupo com maior quantidade de respondentes corresponde a 53%, obteve média geral igual a 5,8 e médias 5,6, 5,8, 5,8 para os
três fatores identificados na análise fatorial exploratória, F1, F2 e F3 respectivamente. O segundo grupo com maior quantidade de respondentes,
40,1% do total, apresentou 6,6 de média geral e médias para os três fatores igual a 6,4 em F1, 6,6 em F2 e 6,7 em F3. O terceiro e último grupo de
respondentes, composto por 6,9% do total, apresentou média geral 3,9 e médias 4,2 em F1, 3,7 em F2, e 4,0 em F3. A amostra não percebeu as 5
dimensões esperadas, dois fatores foram compostos por 2 dimensões, fator 1 (F1), confiabilidade e presteza e fator 2 (F2), segurança e empatia. A
empresa realiza suas vendas por telefone, mais o aspecto tangibilidade (F3), que foi adaptado para stands em feiras, site e folders divulgação, pode
ser distinguido das demais. Duas perguntas devem ser revistas para uma próxima aplicação do questionário, visto que obtiveram baixa
comunalidades. O método K-means, identificou três grupos de respondentes, com níveis de satisfação diferentes. Um grupo obteve média alta,
outro com médias razoáveis e um terceiro grupo com baixas médias, o que indica diferentes percepções da satisfação dos clientes em relação ao
serviço prestado. As médias obtidas nas dimensões discriminadas pela amostra foram altas e os níveis de satisfação obtidos através do k-means
mostraram que a maioria dos clientes está satisfeito com a qualidade dos serviços prestados.
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RESUMO
Esta pesquisa apresenta um estudo de caso de redução no Lead time de produção na empresa do ramo de som Automotivo, Sound. O
departamento de Pós - Venda da empresa tem recebido algumas reclamações de clientes que, com razão, questionam a demora da entrega dos
projetos. A falta de padronização dos seus processos é nítida. Sempre foi passado o que deveria ser feito – mas não o modo de se realizar,
permitindo que cada colaborador execute sua tarefa à sua maneira, e não necessariamente a melhor. Como o lead time interno é desconhecido, o
prazo de entrega passado aos clientes são feitos de forma arbitrária: os clientes que reclamam mais acabam sendo atendidos preferencialmente.
Após análise geral do chão de fábrica, foram encontrados pontos que atrasam a produção. A empresa tem o objetivo de reduzir o tempo de
produção em curto e médio prazo de seus projetos. O presente trabalho se justifica como forma de relacionar os fundamentos teóricos levantados
com a prática vivenciada no chão de fábrica, possibilitando o desenvolvimento de um estudo teórico/prático, como também, pelas soluções de
melhoria para redução do lead times de produto analisado. Foi observado nessa empresa que a adoção do programa 5S especialmente na gestão
de estoques, impacta positivamente nas operações de movimentação, armazenagem e de pessoal, uma vez que gera otimização de recursos e
uma maior motivação aos colaboradores pela possibilidade de participação direta e pelo bem-estar decorrente do ambiente de trabalho mais
limpo e organizado. A pesquisa foi promovida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A utilização de
ferramentas de qualidade através do método PDCA e a implementação do Programa 5S para a solução de problemas foi proposta de maneira
adequada à realidade da empresa, acarretando diversas oportunidades de melhoria, principalmente no que diz respeito à redução do LEAD TIME
de produção em 56,26%, que foi objetivo deste projeto. Para que esta pesquisa – ação fosse possível e exequível, foram realizadas reuniões e
treinamentos a fim de explanar os motivos pelos quais o trabalho seria desenvolvido. O comprometimento e dedicação de todos envolvidos no
processo foram essenciais para que, em sete meses, realizassem diversas atividades que contribuiriam diretamente para o cumprimento das metas
estabelecidas.
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RESUMO
A partir da década de 1980, nos Estados Unidos, o campo de estudo da ergonomia foi ampliado e passou a ser chamado de Macro ergonomia,
sendo um estágio ou componente mais recente. A Macro ergonomia é caracterizada como uma avaliação de sistemas sócio técnicos, que
envolvem pessoas, organizações, projeto e implementação do uso de tecnologias no ambiente organizacional. A investigação inicial identificou
estudos que tratam da Macro ergonomia e suas medidas, entretanto, raros são aqueles que relacionam as medidas de desempenho umas com as
outras e ausentes outros que processem dados para se obter métricas para avaliação de desempenho macro ergonômico. A avaliação macro
ergonômica de forma holística faz com que o decisor se depare com várias unidades diferentes, com dimensões dos valores de suporte não
equivalentes, com comportamentos lineares e não lineares, entre outros fatores, que dificultam a análise do ambiente sistêmico. Sendo assim,
pretende-se criar um modelo matemático que processe medidas associadas a Macro ergonomia, gerando indicadores parciais que, por meio dos
preceitos da Inteligência Artificial, resultará em um indicador único denominado Indicador Holístico Macro ergonômico (IHM). Como forma de
demonstrar a aplicação e validar o modelo será desenvolvido um estudo de caso em um pipe-shop de uma empresa do ramo de engenharia e
construção que atua na área de petróleo e gás. A metodologia utilizada para se atingir o objetivo está calcada nos seguintes passos: revisão
bibliográfica para identificar as medidas macro ergonômicas que serão utilizadas como variáveis de entrada no modelo matemático; desenvolver
um modelo matemático pela conversão das medidas em variáveis de entrada Fuzzy; agrupamento das variáveis por atividade comum, usando a
topologia de Rede Neural Artificial, para determinação das variáveis de saída; criar as variáveis de saída Fuzzy; implementar o modelo em
aplicativo computacional; desenvolver o estudo de caso. Após a revisão bibliográfica foram selecionadas sete medidas: climatização do ambiente,
nível de ruído, condição de iluminação, qualidade da comida, valorização do empregado, dores musculares, carga física exigida no trabalho. As
medidas foram convertidas em variáveis de entrada Fuzzy pela definição dos universos de discurso, funções de pertinência e termos linguísticos.
Tais variáveis foram agrupadas em três neurônios artificiais para formar a Rede Neural Artificial que processarão os dados de entrada. Para se
obter o IHM necessitou-se a inclusão do quarto neurônio artificial que recebeu como entradas as saídas dos três primeiros neurônios. As
observações qualitativas de cada variável de entrada foram tratadas por distribuição triangular Fuzzy para se obter um número representativo
único para processamento do modelo matemático. Em cada neurônio artificial as variáveis de entrada são convertidas vetores Fuzzy pelo processo
de Fuzzyficação. Posteriormente, passam pela etapa da inteligência do modelo, também identificada como inferência. Na última etapa desenvolvese a Defuzzyficação, pelo método do Centro dos máximos, onde são convertidos os valores Fuzzy para outros do mundo real, para fácil análise e
interpretação dos resultados. As quatro variáveis de saída, denominadas indicadores, foram: condições ambientais de trabalho, satisfação dos
trabalhadores, postura no trabalho e IHM. A coleta de dados para o estudo de caso se deu em um pipe-shop, área para fabricação de estruturas
metálicas, suportes e tubulações, em uma empresa voltada para atividades offshore. Os resultados indicaram 7,85, 7,13, 7,38 e 6,59 para as
quatro variáveis de saída, respectivamente. A empresa fará regularmente outras medições para formação de série histórica, o que permitirá o
acompanhamento dos indicadores e as tendências para aperfeiçoamento da condição de trabalho. As medidas denotam que a empresa objeto do
estudo de caso apresenta condição adequada para condição de trabalho, mas com possibilidades concretas de melhoria.
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RESUMO
This study aims to verify, analyze and describe the importance of using the ERP (Enterprise Resource Planning) information system and the BSC
(Balanced Scorecard) strategic management system in the food industry in Brazil - food and beverage articles, analyzing The synergies, benefits,
problems and difficulties between them that can influence the implementation of the strategy in the organization. Based on a multiple case study
in five food industries based in Brazil, this study focuses on the relationship between these systems, as well as the particularities of each that can
influence the effective management of the organization. The theoretical framework is based on topics related to production and operations,
strategy, organizational systems, integrated management system (ERP), strategic management system (BSC) and performance indicators. The
conclusion of this study highlights the importance of each of these systems, as well as the synergies, benefits, problems and difficulties among
them in the execution of the strategy in organizations. The Brazilian food industry - food and beverage products - has faced decades of problems
with high tax burden, high raw material costs, high logistical costs and fierce market competition. With this, Brazil loses its competitive power in
relation to the quality and prices practiced by other countries [1]. According to ABIA - the Brazilian Food Industry Association - the food industry which encompasses the production of food and beverage products, revenues of USS 245 million in 2016 correspond to 12% of the Brazilian GDP.
Among the main challenges for the food and beverage industry that require extensive attention and continuous process improvement, it is possible
to mention: stock control and storage, quality control, and compliance with specific standards. Given the sector's challenges, it is worth
emphasizing that the use of an integrated information system (ERP) and a strategic management system (BSC) is a fundamental tool for strategic,
tactical and operational management [2]. Constant monitoring of competitive pressures over the years has prompted a series of investigations, not
only in the area of integrated information systems but also in the strategic management systems segment of organizations [3]. This study aimed to
analyze the ERP system and the BSC system to identify: • Whether there is integration between ERP and BSC and the benefits that the ERP offers
to the BSC; The problems and difficulties of the ERP to meet the BSC; and the consequences for the organization of the problems and difficulties
generated by the ERP to meet the BSC. We present a synthesis of the theory to the support of the study, with the presentation of a brief history on
management of production systems and operations, strategy, organizational systems, integrated management sys-tems - ERPs, performance
indicators and BSC strategic management system. The topics were approached as the theoretical basis for the individual understanding of each of
the theories, the relations between them and for the purpose of the research that is to verify the alignment (synergies / diffi-culties) between the
BSC and ERP in the execution of the strategy in the organizations. The creators of the BSC strategy management system (Kaplan and Norton)
conceptualize strategy as the choice of market segments and customers that business units intend to serve [4]. It is considered as one of the
corporate resources that support strategy at all levels of the organization, supporting the business in gaining competitive advantage [5]. The
importance of IT grows at all levels of decision making, IT improves the communication, integration and exchange of information between all areas
of the organization, enabling at all levels knowledge and operationalization of the strategy defined by the organization [6]. The quality of every
decision depends greatly on the quality of information and synergies between the systems deployed in the organiza
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RESUMO
Este estudo busca evidenciar a necessidade de verificação constante dos processos internos de uma empresa, a fim de melhorar seu desempenho
no mercado. Para gerar dados consistentes, o estudo foi desenvolvido na Empresa ABC, que é uma empresa de navegação, com uma história que
começa em 1837, Salvador – BA. É uma das mais antigas empresas nacionais em atividade, que desde sua fundação, vem se transformando em um
grupo sólido e diversificado, focado em prestação de serviços portuários, marítimos e logísticos terrestres e hoje é uma das maiores operadoras
integradas de serviços marítimos, portuários e de logística do país, e tem como principal foco três drivers de crescimento: o fluxo de comércio
internacional, o setor de óleo e gás e a economia doméstica. Suas diferentes áreas de negócios, que atuam de forma sinérgica, abrangem 16 filiais,
dezenas de operações de logística, dois terminais de contêineres, estaleiros e instalações físicas distribuídas por diversas capitais brasileiras. Com o
objetivo de gerar relatórios internos que mostrem os pontos críticos em seus processos e determinar pontos de melhorias, o estudo buscou
analisar e medir os processos no âmbito Financeiro de modo a viabilizar o ganho de produtividade e eficiência nos processos atingindo a estrutura
ótima para a companhia em um momento pós-implantação do sistema ERP conhecido como SAP. O intuito de se estudar tais relações é como
aperfeiçoar a forma de trabalhar, definir e implementar indicadores chaves de desempenho, eliminar redundâncias, centralizar atividades,
identificar os processos mais caros e arriscados em termos de custos e fora das práticas de mercado. Para chegar a tais dados, foi realizada uma
série de entrevistas com os colaboradores, utilizando-se de ferramentas da Qualidade, tais como: Diagrama de Pareto, Matriz Causa e Efeito, Seis
Sigma e PDCA, além de métodos e tempos em relação à cronometria dos serviços executados e de mapeamento de processo utilizando
ferramentas como o Visio e o Banco de Ideias. Contudo, a fim de trabalhar nas causas e efeitos monitorados, foi necessário criar e acompanhar
Indicadores de Desempenho para cada processo dito como “defeituoso” além de, como forma de melhoria na eficiência dos processos, depois da
implantação do Sistema SAP, também realizou-se benchmarking e um redesenho para os cenários antigos, de acordo com as propostas sugeridas
pelos próprios colaboradores da Companhia. Após a verificação dos resultados, conclui-se a necessidade de criar planos de ação para cada
departamento, e para uma melhor implementação, foram divididos em ações de curto, médio e longo prazo, sendo a curto prazo, planos de ação
são os mesmos para todos os departamentos, pois envolvem os mesmos fatores: Treinamento para todo o pessoal, divulgação de Processos e
Procedimentos e Indicadores de desempenho. Já a médio e longo prazo, muda de acordo com a necessidade do departamento. Em curto prazo,
com a implementação dessas ações em médio prazo, podemos ver oportunidades de ganhos, evitando o desperdício. Para o Fiscal, com a
centralização do CAP – contas a pagar - reduziu a Estrutura em R$ 400 mil/ano e reduziu as multas e juros em R$ 900 mil/ano. Para o Financeiro,
com a centralização do CAR – contas a receber - reduziu a Estrutura em R$ 250 mil/ano. Para Suprimentos, com a redução da Central de Cadastro,
reduziu-se a Estrutura em R$ 170 mil/ano. O total mensurado, contando todos os departamentos, é de R$ 1,72 mm/ano. Com os resultados
observados, vemos que o objetivo do artigo foi atingido, uma vez que o procedimento interno estruturado de melhorias alcançou a redução de
custos em diversos setores, meta estabelecida inicialmente pela empresa.
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RESUMO
Biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis, que pode ser obtido por diferentes processos tais como o
craqueamento, a esterificação ou pela transesterificação. Esta última, mais utilizada, consiste numa reação química de óleos vegetais ou de
gorduras animais com o álcool comum (etanol) ou o metanol, estimulada por um catalisador. Desse processo também se extrai a glicerina,
empregada para fabricação de sabonetes e diversos outros cosméticos. Há dezenas de espécies vegetais no Brasil das quais se podem produzir o
biodiesel, tais como mamona, dendê (palma), girassol, babaçu, amendoim, pinhão manso e soja, dentre outras. O presente trabalho teve como
objetivo obter o conhecimento e eficiência do biodiesel por meio do óleo de soja, azeite de oliva e azeite de dendê. Os materiais utilizados foram:
seis copos de Béqueres, três Provetas Graduada, três Pipetas Graduada, um condensador de Liebig, dois Funis de Vidro, três baquetas, óleo de
Soja, azeite de Oliva, azeite de dendê, soda caustica (hidróxido de sódio), metanol (álcool metílico), balança Analítica, vidro de relógio e espátula
com colher em chapa de aço inox. O procedimento experimental foi como base para os compostos (óleo de soja, azeite de oliva e azeite de dendê)
usou se 300 ml de cada um. Após à aferição e cada composto em seus devidos béqueres, utilizou-se a balança analítica para pesagem, assim após
tarar a balança com o vidro de relógio foi utilizado 1,051 g de hidróxido de sódio (soda caustica), repetiu-se a pesagem três vez conforme o
número de compostos. Pipetou-se 37,5 ml de álcool metílico (metanol) na proveta, em seguida foram misturados a quantidade unitária aferida
com o metanol em um béquer até que o hidróxido de sódio fosse dissolvido. O procedimento foi realizado três vezes conforme o número de
compostos, em seguida foi misturada cada solução nos seus respectivos béqueres. Finalizado todas as misturas, os líquidos foram transferidos para
recipientes separados e aguardar a decantação. Após 5 dias, os recipientes foram abertos para à transferência do biodiesel para um novo
recipiente, pois com a decantação o corpo de fundo no caso, a glicerina com impurezas não é aproveitado para o consumo como combustível, mas
sim na produção de sabão. Resultados: nas amostras de óleo de soja foi extraído 27,5 ml de álcool metílico e 271 ml de biodiesel, do azeite foi
extraído 27,5 ml de álcool metílico e 262 ml de biodiesel e do azeite de dendê foi extraído 27,5 ml de álcool metílico e sem resultados para o
biodiesel. Considerações finais: o descarte incorreto de óleo usado é uma das principais formas de poluição atual de rios e lagos, cerca de 50
miligramas de óleo pode poluir mais de 25 mil litros de água. Para evitar poluição, a melhor opção é a reciclagem. Através de um processo
conhecido como transesterificação, onde adiciona soda cáustica e metanol puro para que a transformação aconteça, é possível transforma esse
óleo sem utilidade, já usado, em biodiesel de forma totalmente sustentável. Até a glicerina produzida na fase de decantação tem alta importância
para as indústrias farmacêuticas e de cosméticos, demonstrando assim o valor do experimento.
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RESUMO
O conceito de energia limpa é frequentemente associado às fontes renováveis, pois em comparação com os combustíveis fósseis apresentam
reduzidos impactos ambientais e praticamente não originam resíduos ou emissões de poluentes. O desenvolvimento de novas formas de obtenção
de energia a partir de tecnologias inovadoras surge no âmbito da pesquisa em Energia Solar Fotovoltaica como uma nova forma de captar
diretamente a luz solar e produzir corrente elétrica. As células solares orgânicas, aplicadas em painéis orgânicos fotovoltaicos, surgem como uma
alternativa de baixo custo para serem utilizadas como fonte de alimentação de diversos dispositivos eletrônicos. As placas Arruíno de interface
oferecem uma tecnologia de baixo custo que pode ser usada para criar projetos baseados em micro controlador, ou seja, no circuito integrado
(chip). Um chip não consegue operar sozinho a menos que conte com uma eletrônica de apoio para energiza-lo com uma fonte de alimentação
precisamente regulada para propiciar uma correta comunicação com o computador, visto que este será o caminho para a programação do micro
controlador. O Arruíno é constituído de vários componentes, entre eles o micro controlador e o chip de interface USB. A linguagem de
programação usada para programar Arduinos é a linguagem C. O micro controlador da placa Arruíno é o chip (circuito integrado) de 28 pinos e
caracteriza-se por conter a memória, o processador e toda a eletrônica necessária aos pinos de entrada e saída. Para este chip entrar em
funcionamento há necessidade de uma eletrônica de apoio para energiza-lo com uma fonte de alimentação precisamente regulada para propiciar
uma correta comunicação com o computador, visto que este será o caminho para a programação do micro controlador. Não é incomum o uso de
fontes de alimentação como pilhas e baterias nesses dispositivos, uma vez que são de baixo custo e de fácil aquisição no mercado. O uso destas
fontes de alimentação resulta muitas vezes em variação no tempo de resposta do dispositivo, ocasionando uma operação incorreta da eletrônica
embarcada. Paralelo a este problema surgem às fontes de alimentação fundamentadas na energia solar fotovoltaica (células solares de
semicondutor inorgânico e células solares de semicondutores orgânicos) que podem influenciar no correto funcionamento do chip da placa do
Arruíno. Nesse sentido, foram estudados os efeitos da aplicação de um painel orgânico fotovoltaico com capacidade para alimentar os circuitos
operacionais do Arruíno. Os primeiros resultados obtidos indicaram a necessidade de orientação geofísica do painel em relação a posição solar
para a obtenção de maior eficiência na geração de energia elétrica. Esta orientação solar foi realizada construindo-se eletrônica embarcada
constituída de algoritmo e programação em linguagem C++. A partir da aplicação da orientação geofísica a eficiência em geração de energia
elétrica do painel aumentou em 15%, sendo isto o suficiente para manter a plataforma Arruíno energizada. Portanto, pode-se verificar a
importância fundamental na pesquisa dos efeitos da energia elétrica produzida por painel fotovoltaico desenvolvido com célula solar orgânica
quando aplicado como fonte de alimentação de micro controladores Arruíno.
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RESUMO
Este estudo fundamenta-se na avaliação do serviço de enfermagem utilizando a Norma Regulamentadora 17 e evidencia determinadas situações
ergonômicas do trabalho que podem causar danos à saúde do trabalhador, relacionando-se com as atividades de trabalho da equipe de
enfermagem. O trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas sobre o assunto abordado, sendo que para a seleção dos artigos foram
utilizadas as seguintes bases de dados, a saber: Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme) e Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). As fontes trabalhadas retratam a classe de trabalhadores de enfermagem, bem como
a ergonomia e de um modo geral a saúde do trabalhador. Os critérios de inclusão dos artigos foram: artigos publicados em português, com os
resumos disponíveis nas bases de dados selecionadas, no período compreendido entre os anos de 2004 e 2014. Os critérios de exclusão foram:
teses, dissertações e artigos repetidos nas bases de dados. Após analisado o fator ergonômico no ambiente de trabalho do profissional de
enfermagem, chegou-se à conclusão que um posto de trabalho, mesmo quando bem projetado do ponto de vista antropométrico, pode se revelar
desconfortável se os fatores organizacionais, ambientais e sociais não forem levados em consideração. Acredita-se que é urgente a necessidade de
estudos ergonômicos envolvendo as tarefas e as posturas adotadas pelo pessoal de enfermagem durante o trabalho, visando a promoção e
proteção à saúde deste profissional. A empresa deve responsabilizar-se plenamente pela segurança do seu empregado, proporcionando-lhe um
ambiente de trabalho arejado e limpo, equipamentos de segurança, sem deixar de considerar a importância do apoio que deverá ser dado a
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA para que esta possa desenvolver atividades também voltadas para a prevenção de acidentes
de trabalho. Não se pode deixar de frisar que todas as atividades ocupacionais mencionadas podem realmente produzir lesões dorsais, como
comprovam as explanações ergonômicas citadas no decorrer do texto. Um posto de trabalho, mesmo quando bem projetado do ponto de vista
antropométrico, pode se revelar desconfortável se os fatores organizacionais, ambientais e sociais não forem levados em consideração. Acreditase que é urgente a necessidade de estudos ergonômicos envolvendo as tarefas e as posturas adotadas pelo pessoal de enfermagem durante o
trabalho. Através de técnicas ergonômicas observacionais, deve-se analisar o tipo, frequência e duração das posturas e atividades. Dessa forma,
espera-se que esse trabalho forneça subsídios que venham a contribuir no desenvolvimento de pesquisas que se utilizem de uma abordagem
ergonômica, envolvendo equipamentos, mobiliários, pessoas e tarefas do ambiente hospitalar.
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RESUMO
A manutenção é uma atividade de importância estratégica nas empresas, devendo garantir o funcionamento dos equipamentos e instalações com
confiabilidade, segurança e custos adequados. Programas consistentes devem ser empregados para atingir esses objetivos. Há alguns anos a
manutenção vem sendo pensada de forma mais ordenada e estruturada, com foco não só em manter a funcionalidade dos equipamentos, mas
também em aumentar a sua disponibilidade e com o menor custo possível. Dentre as metodologias empregadas com este propósito, está a
Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC), que aborda um planejamento sistemático e criterioso quanto à alocação de recursos e a
organização dos planos de manutenção. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de aprimoramento do atual programa de
manutenção elétrica adotado para o subsistema de água gelada de uma máquina Extrusora, em uma fábrica de tubos flexíveis situada no Porto do
Açu-RJ, aplicando-se a lógica MCC como metodologia de análise. Primeiramente, será apresentada uma breve descrição sobre a função da
máquina Extrusora, bem como do funcionamento do subsistema de água gelada. Na sequência, será apresentado o programa de manutenção
utilizado atualmente pela empresa, com detalhamento das atividades aplicadas e o número de homem/horas/ano (H/h/a) gasto em cada uma. A
abordagem foi feita na forma de uma análise de caso, apresentando as atividades de manutenção hoje realizadas em cada equipamento do
subsistema. Foi apresentado o programa alternativo, utilizando a sequência de passos e as ferramentas para a implementação da metodologia
MCC. Os dados mostraram uma redução expressiva do número total de homens/hora/ano necessários para as atividades de manutenção do
subsistema analisado, com ganhos que podem variar entre 12,5 e 31%, deixando clara a vantagem da MCC em relação ao plano de manutenção
atual. Conforme é característico da metodologia MCC, não é possível garantir o sucesso do modelo proposto logo na sua implementação. No
entanto, destaca -se que iniciativas como o treinamento do pessoal envolvido, para incorporar as mudanças de comportamento necessárias,
bem como a efetiva integração das equipes, coordenadas pelos gestores, aumentarão as chances de êxito do programa.
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RESUMO
As pilhas e baterias são formadas por metais pesados, conforme determinação da resolução e política de descartes, não precisam ser recolhidas e
nem depositadas em aterros especiais. Uma das alternativas para controlar o acúmulo do lixo tecnológico é a reciclagem. Esses materiais quando
descartados de forma incorreta, como no caso do descarte em lixo comum, podem causar diversos danos, isto é, desde a contaminação do solo e
de lençóis freáticos até a contaminação dos seres humanos. O objetivo do experimento consistiu na confecção de uma caixa de comando elétrico
com geração de energia com pedaços de cana- de – açúcar. A metodologia constitui com os seguintes materiais: garrafa pet, tubo de silicone, 30
pedaços de cana medindo 5 cm, abraçadeiras de nylon, 30 pedaços de cobre medindo 6 cm cada, 30 pedaços de zinco medindo 6 cm cada, 5
folhas de compensados de 80 cm, 5 folhas de formicas, pregos, interruptor para adicionar a voltagem, multímetro, detergente líquido, 500mL de
água, palitos de fósforo e cola quente. O procedimento experimental iniciou pela montagem da caixa de madeira e a aplicação da fórmica. Depois,
cotou-se os pedaços de cana para poder liga-las e ocuparem menos espaço. Perfuraram dois furos na garrafa Pet, para que pudesse ser passado o
fio de cobre que foi o condutor de energia até a água pudesse liberar hidrogênio pelo tubo de silicone até o outro recipiente. Mais dois furos na
caixa de madeira para que as abraçadeiras de nylon ficassem fixas para segurar as biomassas. Após a montagem principal, foi realizado a ligação
entre os pedaços de cana com os fios de cobre e zinco conectando com as abraçadeiras de nylon. Por fim, conectado o interruptor para
acionamento da parte elétrica. Pelos furos realizados na garrafa, foi colado o fio de zinco para que ocorra a liberação do gás hidrogênio. E no outro
recipiente com detergente foi realizado o mesmo procedimento. Para que não ocorresse vazamentos, foi selado com cola quente nas conexões.
Depois que a corrente estivesse ligada e a água estiver em ebulição, com cuidado foi aceso o palito de fósforo e aproximou das bolhas no
detergente verificando a produção e o poder de combustão do hidrogênio. Resultados: foi realizado testes em três escalas e obtidos os seguintes
valores: escala 1 (1 biomassa) 0,92 V, na escala 2 (15 biomassas) 13,5V e na escala 3 (30 biomassas) 24,9 V. Conclusões: Neste experimento, foi
comprovado que a cana-de-açúcar, juntamente com o gás hidrogênio podem ser utilizada na produção de energia em pequena escala. Evitando
grande impactos ambientais.
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RESUMO
A informática permite repensar de forma mais dinâmica e com novos enfoques o universo do conhecimento a se trabalhar, criando novas formas
de aprendizagem e de comunicação, estimulando a participação ativa dos alunos no processo educativo, instigando-os a conhecer o mundo de
forma mais crítica, contando com o professor como orientador desse processo. Verifica-se que as dificuldades de aprendizagem de Magnetismo e
Eletromagnetismo se concentram na impossibilidade de visualização do espaço tridimensional por parte dos alunos. Neste trabalho foi utilizada a
Realidade Aumentada para possibilitar a interação e a visualização dos campos magnéticos. Na Realidade Aumentada, ocorre a fusão do mundo
real com mundos virtuais onde é produzido um novo ambiente onde objetos físicos e digitais coexistem e podem interagir. A Realidade Aumentada
funciona da seguinte maneira: coloca-se um marcador em um objeto onde deseja-se que ocorra a interação; este marcador será visualizado pela
câmera do microcomputador; se o mesmo for reconhecido, levará a uma biblioteca já pré-estabelecida; aparecerá, então, na tela do computador,
o primeiro objeto onde estava o marcador, juntamente com o objeto que estará nesta biblioteca; os dois objetos serão então fundidos em um
mundo misto que misturará o mundo real com o mundo virtual. O objetivo é, no mundo real, mostrar os campos magnéticos, e, no mundo virtual,
mostrar as interações magnéticas que acontecem. Misturando-se assim os dois mundos, tem-se um ambiente em Realidade Aumentada, onde se
pretende que a mesma auxilie na visualização dos campos magnéticos envolvidos. O funcionamento desta tecnologia é a sobreposição de imagens.
No caso, a imagem real recebe uma imagem virtual. A partir desta imagem real são adicionadas informações ou atributos conforme a
programação existente para tal. Neste projeto, foi construído um Objeto de Aprendizagem em ambiente de Realidade Aumentada (RA) que se
constituiu em excelente ferramenta para permitir uma visualização em terceira dimensão dos campos magnéticos com objetivo de facilitar o
estudo dos mesmos. Foi criado um protótipo com software baseado em Realidade Aumentada que foi testado e ensaiado junto aos alunos. Nesse
protótipo, o aluno teve a oportunidade de visualizar e interagir com o Objeto de Aprendizagem. Este Objeto de Aprendizagem foi testado com
experimento realizado com os estudantes de Engenharia Elétrica trazendo resultados positivos no processo de ensino e aprendizagem.
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RESUMO
O ferro fundido nodular (FFN) é caracterizado por apresentar o carbono livre na forma de grafita esferoidal devido ao tratamento de nodulização,
realizado ainda no estado líquido, com a adição de elementos químicos tais como cério, cálcio, magnésio, bem como ligas a base de magnésio, que
promovem a formação de nódulos grafíticos. Existem várias tecnologias para introduzir o nodulizante ao banho metálico. No presente trabalho foi
empregada a técnica de imersão por sino. Em seguida, outro tratamento importante, a inoculação, deve ser realizado pouco antes do vazamento,
através da adição de compostos grafitizantes. Como inoculante, normalmente é empregada uma liga Fe-Si que contém cerca de 75% de silício.
Estudos vêm sendo realizado pelo Laboratório de Materiais Avançados da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro com a
finalidade de ampliar até 45 min o tempo de vazamento do FFN, após o tratamento de inoculação e nodulização, gerando várias alterações em
suas estruturas. As propriedades elétricas são sensíveis às alterações estruturais, o que permite a sua utilização na identificação da predominância
das fases presentes, bem como sua distribuição, sendo considerado um método de avaliação de ensaio não destrutivo. Assim, o presente trabalho,
em sua etapa inicial de desenvolvimento, tem como objetivo investigar a influência dos constituintes presentes no FFN, produzido na empresa
francesa PAM Saint-Gobain Canalização, em sua resistividade e condutividade elétrica, e, portanto, contribuir para investigação da influência de
sua estrutura e propriedades elétricas para os distintos tempos de vazamento. Esses conjuntos de propriedades estão correlacionados com a
forma da grafita. A resistência mecânica e a dureza da grafita no plano basal são acentuadamente mais elevadas do que no plano prismático,
enquanto a resistividade elétrica, em planos basais, opostamente, é mais baixa. Além dos nódulos grafíticos, presentes em sua microestrutura,
outros constituintes podem interferir em suas propriedades elétricas, tais como, grãos de ferrita, perlita e cementita livre. Para a investigação
estão sendo empregadas técnicas de análise de composição química, difração de raios X (DRX), microscopia ótica e análise de propriedades
elétricas através de medição de resistência pela ponte dupla de Thomson, também designada por ponte de Kelvin, que permite a leitura de
resistência de baixo valor, na faixa de valores inferiores a 1Ω a frações de mΩ para posterior cálculo da resistividade elétrica. Na ponte de Kelvin
pretende-se utilizar um esquema com quatro terminais com uma resistência padrão e a resistência a ser medida da ordem de grandeza de 10-³Ω
para obter valores de resistividade que chega a ordem de 10-6Ω.m. Os resultados iniciais mostraram que nos FFNs hipereutéticos, fundidos
durante 45 min, a sua estrutura é sensível à composição química do banho metálico inicial, ao tratamento de inoculação/nodulização e ao tempo
de vazamento. A análise estrutural por DRX para distintos tempos de vazamentos apresenta a predominância da fase ferrítica (Fe-α) com picos
característicos da rede CCC de elevada intensidade. Os difratogramas mostraram ainda a presença do carbono hexagonal (CH) e do carbono
romboédrico (CR) com seus picos de baixa intensidade. A fase cementítica (Fe3C), com estrutura ortorrômbica, só foi identificada em maiores
ampliações dos difratogramas, pois apareceram com certa dificuldade devido à baixa simetria da sua rede. O dispositivo para a medição da baixa
resistência ainda encontra-se na etapa de elaboração do diagrama do circuito. Os primeiros testes teóricos mostraram a possibilidade de obtenção
de resultados de resistividade elétrica da ordem de 0,50μΩ.m a 0,90 μΩ.m para o FFN, entretanto espera-se a variação destes valores de acordo
com a estrutura apresentada para cada tempo de vazamento até 45 min, após o tratamento de inoculação e nodulização.
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RESUMO
Este trabalho tem por finalidade, demonstrar a importância de se ter um sistema de gerenciamento de cargas ativas e reativas, aplicadas em
plantas de geração ou co-geração de energia elétrica, que possuem barramentos não sincronizados ao sistema interligado nacional – SIN. Um
sistema de gerenciamento de cargas em barramentos ilhados, monitora constantemente a frequência/potência do sistema elétrico e através de
algorítimos específicos, controla a divisão do fluxo de cargas entre geradores em paralelo, executa a inibição/permissão de funcionamento das
cargas, atuando diretamente no dispositivo de manobra e realiza descarte de cargas por deficiência de frequência ou potência, evitando que a
unidade geradora não desarme por proteção elétrica, no caso, sub frequência. O presente trabalho destaca o estudo de gerenciamento de cargas
ativas e reativas em sistemas elétricos de potência ilhados, fluxos de cargas, estudos dos algoritmos para divisão e descarte de cargas por
deficiência de potência/frequência, métodos utilizados para prioridade de descarte e inibição de cargas. Apresenta finalmente, uma aplicação
pratica de controle e gerenciamento de dois turbos geradores síncronos, operando em paralelo em divisão de cargas no barramento de 13.8KV
isolado do sistema interligado nacional. Simulações de sequencia de partida/parada, sincronismo, operação em modo droop/Isoch e deficiência de
frequência/potência serão executados e os resultados apresentados através de gráficos para analises e discussões. Ressaltamos que o simulador
utilizado neste trabalho, foi desenvolvido pelo próprio autor para demonstração pratica durante a apresentação. Os algoritmos de controle foram
desenvolvidos utilizando o programa RSLOGIX 5000 e e executado pelo controlador RSLOGIX 5000 EMULATOR, ambos do fabricante Rockwell. A
interface homem-máquina (IHM) de monitoramento utilizado foi o INTOUCH, do fabricante Wonderware. O resultado apresenta os esquemas
básicos de descarte de cargas e esquemas típicos para problemas específicos, como a falta de estabilidade e sobrecarga de equipamentos
elétricos. Além disso, este trabalho discorreu sobre a automação de sistemas de potência, apresentado os requisitos básicos de automação
necessários em um sistema elétrico ilhado para a implementação de um gerenciamento de cargas. Pode-se verificar que o esquema de descarte de
carga e uma solução simples e eficiente para distúrbios elétricos complexos, desde que sejam obedecidos os tempos de atuação do descarte. Foi
possível notar através de gráficos, os tempos para detecção de uma deficiência de frequência até a atuação do descarte, retirando as cargas do
sistema elétrico. Verificou-se também, o tempo de resposta das turbinas aero derivadas submetidas a sobrecargas e condições de instabilidades
para recuperar o equilíbrio da frequência. Por final, quase todos os distúrbios, métodos de controle, operações e falhas foram simulados e
mostrados em tempo real. Os resultados obtidos mostram a precisão e a agilidade do gerenciador em tomadas de decisões para evitar um colapso
no sistema elétrico. O descarte de carga deve ser a última opção para a recomposição do sistema elétrico, uma vez que a eliminação de cargas
quase sempre envolve prejuízos econômicos.
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RESUMO
Na tentativa de encontrar novas formas para a geração de eletricidade que não causem impactos ambientais elevados e utilizar essas no contexto
da eficiência energética, foram desenvolvidas tecnologias para o aproveitamento de fontes de energia renováveis, como a energia solar
fotovoltaica. Uma das aplicações dessa fonte é sua conexão junto a rede de distribuição no chamado sistema on-grid. Por meio desse tipo de
sistema é possível reduzir o valor da conta de energia se utilizando da norma 482/2012 da ANEEL, que regulamenta as possibilidades de
suprimento total ou parcial de uma carga, sem abrir mão da concessionaria. Por ser uma geração intermitente, um sistema fotovoltaico apresenta
características oscilatórias que estão relacionadas a diversos fatores. Utilizando artifícios provindos da eletrônica de potência como os conversores
CC-CC, é possível propor o arranjo diferenciado do modelo convencional para mitigar esses efeitos. Diante disso, tem-se como objetivo propor um
sistema fundamentado na norma 482/2012 da ANEEL, implementando um circuito conversor de topologia CC-CC SEPIC para melhorar a energia
provinda na saída das placas, avaliar o comportamento do sistema após a conexão com a rede, considerando o comportamento do circuito de
topologia CC-CC e a eficiência do projeto de maneira a conseguir validar os resultados. Para que tais objetivos fossem alcançados, foi montado um
cronograma no qual etapas foram divididas e estão sendo executadas. O projeto inicia-se na etapa de revisão bibliográfica com a finalidade de
determinar as relações da geração de energia elétrica a partir de painéis solares fotovoltaicos conectados à rede e formas/meios de melhorar a
eficiência desse modelo. Adjacente à essa revisão, também foram feitos estudos qualitativos e quantitativos dos conversores que serão
empregados na determinação da topologia do circuito de potência a ser agregado. Posterior à essas etapas iniciou-se a fase de validação dos
estudos por meio de simulação digital, utilizados softwares como Protheus, orCAD e o PVSol, para obter os primeiros resultados antes de produzir
o protótipo em laboratório. Por fim, se for possível, a aplicação em uma carga real será proposta com o intuito de comprovar os dados e realizar
análises de eficácia. Para o sistema proposto, o arranjo terá uma sequência que passa pelo estágio de geração ou de entrada, fornecida pela
geração do painel solar. Em seguida, passará para os dois estágios de conversão, onde o primeiro estágio é o conversor CC-CC e o segundo é o
inversor. De acordo com as simulações, a topologia utilizada para o primeiro estágio de conversão que é baseado no conversor CC-CC SEPIC,
apresenta bons resultados na elevação da tensão de saída e estabilização dessa saída mesmo para condições em que a entrada do circuito tenha
uma queda. Isto comprova que, quando for acoplado à saída dos painéis ou estágio de entrada, a tensão de saída, ou tensão após os estágios de
conversão, será “constante” mesmo em condições nas quais a geração solar for reduzida (dias nublados e horários em que a insolação é menor).
Ainda que com os resultados parciais apresentando características promissoras, a geração fotovoltaica conectada à rede com o sistema proposto
precisa ser validada. Isso ocorrerá com a implementação do protótipo, que está em andamento, faltando apenas alguns ajustes. Até o momento
conclui-se que esse tipo de geração possui suas limitações, porém a pesquisa tem sido de grande valia e só tem agregado conhecimento de modo
geral.
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RESUMO
Em função da complexidade dos Sistemas Elétricos de Potência (SEP), o conhecimento da sua dinâmica é importante para fins de planejamento e
operação. Respostas para problemas como controle das perdas de energia e estabilidade de tensão são fundamentais para a manutenção da
operação desses sistemas. Diante da inviabilidade técnica e/ou econômica de se empregar os sistemas reais para avaliação do comportamento
dinâmico para os diversos cenários de operações possíveis de serem configurados, modelos matemáticos capazes de representar tais sistemas por
meio de simulações são obtidos. Este trabalho tem por objetivo realizar a modelagem, a simulação e a validação do modelo de um transformador
monofásico de potência. O transformador de potência possui papel significativo no SEP, pois é o equipamento destinado a elevar a tensão gerada,
possibilitando sua transmissão a longas distâncias com perdas relativamente menores. Permite ainda a redução da tensão, proveniente da
transmissão, junto aos centros urbanos para fins de distribuição aos consumidores finais. Sendo assim, as peculiaridades funcionais do
transformador, sejam em condições normais ou limites de operação, convêm serem caracterizadas. O modelo empregado para descrever a
dinâmica de funcionamento do transformador deve ser capaz de representar seus comportamentos elétrico e magnético. Neste trabalho, o
modelo de um transformador real monofásico de 110/220 volts, 1 kVA, foi obtido com o emprego da técnica de circuito equivalente. Nesta forma
de modelagem, cada fenômeno do transformador é relacionado a um componente passivo de circuito e o modelo é representado por uma
associação de resistores e indutores. A metodologia empregada para a determinação dos parâmetros do modelo do transformador, ou seja, dos
valores dos componentes do seu circuito equivalente, foi a realização de ensaios de curto-circuito e em vazio. O ensaio em vazio possibilitou a
obtenção dos parâmetros transversais do modelo, responsáveis por modelar os fenômenos de magnetização e perdas elétricas no núcleo do
transformador. A obtenção dos parâmetros longitudinais do modelo, responsáveis pela modelagem do fluxo disperso do núcleo e das perdas no
cobre dos enrolamentos do transformador, foi implementada por meio do ensaio de curto-circuito. A partir de medições de tensão, corrente e
potência realizadas durante os ensaios, foram calculados os valores dos parâmetros transversais e longitudinais do modelo. Em seguida, foi
realizada a validação do modelo obtido, por meio de análise comparativa da resposta do modelo com a do sistema real, sendo ambos submetidos
às mesmas condições de operação. Foram realizados três ensaios de operação com o transformador: o primeiro, alimentando-o com uma carga de
fator de potência indutivo; em seguida, com carga de fator de potência unitário e, por fim, com uma carga de fator de potência capacitivo. A
simulação da operação do transformador, a partir do modelo obtido, foi realizada para condições de carregamento iguais às empregadas durante
os ensaios de operação. Os resultados da avaliação do modelo foram obtidos analisando-se os dados resultantes da simulação e confrontando-os
com os dados dos ensaios de operação do transformador real. Foi desenvolvida uma rotina computacional para plotar um gráfico da regulação de
tensão do transformador, para fins de análise, considerando-se os três fatores de potência empregados nos ensaios com o transformador. O
modelo obtido foi capaz de representar a tensão e a corrente terminais secundárias do transformador real com um erro máximo de 1,62% e
6,19%, respectivamente. Concluiu-se, que o modelo proposto atendeu às expectativas de eficiência, tendo em vista os resultados obtidos na sua
validação, que foram julgados satisfatórios para a realização de estudos do transformador em regime de operação. Concluiu-se ainda, que a
abordagem aplicada pode ser utilizada para obtenção de modelos de componentes do SEP, para fins de planejamento e operação.
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RESUMO
Os sistemas elétricos de potência são sistemas complexos responsáveis pela geração, transmissão e distribuição da energia elétrica para os
consumidores como, indústrias, residências e as demais. Esses sistemas estão sujeitos a irregularidades externas que podem ser alterações súbitas
como a perda de uma linha de transmissão ou gradativas no decorrer do sistema. Estes são fatores suficientes para uma perda de estabilidade e
interromper o fornecimento de energia elétrica.O trabalho proposto tem como objetivo análise(estudo de caso) e revisão da implementação do
sistema de rejeição de cargas instalado no sistema elétrico de potência da refinaria de alumina da Hydro Alunorte localizada em Barcarena-Pará. A
fonte de energia mais importante na planta da Hydro Alunorte é o supridor externo, visto que quando ocorre uma falta a planta dispõe de geração
própria capaz de suprir 70% de sua necessidade de energia, sendo extremamente necessário a implantação de um sistema que fizesse o descarte
de cargas diante de uma possível falta de energia elétrica da concessionária. A produção da alumina é realizada através do "Processo Bayer", para
transformar bauxita em alumina é necessário moer e misturar o minério com cal e soda cáustica, em seguida essa mistura é bombeada para
recipientes de alta pressão, onde o minério é aquecido, o óxido de alumínio que se deseja é dissolvido pela soda cáustica e depois precipitado para
fora dessa solução, lavado e aquecido para eliminar a água, oque sobra é um pó branco, chamado de alumina ou oxido de alumínio (Al²O³).
Portanto uma das principais particularidades do processo Bayer é a necessidade da continuidade operacional, isto é, a produção é reduzida ou
interrompida por qualquer parada de uma das sub áreas do processo, estas características exigem um elevado grau de responsabilidade de seu
sistema elétrico, pois uma falta de energia, pelo menor tempo que seja, causa perdas diretas na produção e sérios problemas pós-retorno de
energia, gerando diversas consequências graves ao processo produtivo como, riscos ambientais, problemas financeiros, descontrole operacional
etc. Através dos estudos em arquivos e informações internas com o apoio da equipe interna responsável pela área, temos como objetivo a revisão
do projeto de implantação para que assim possa apresentar melhorias significativas das ferramentas de proteção e controle do sistema elétrico de
potência com o objetivo de diminuir as perdas de produção industrial.
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RESUMO
Este trabalho foi desenvolvido com base no estudo de cadeira de rodas de alta performance na busca de otimização da massa, visando a obtenção
de máximo desempenho, com o objetivo de desenvolver um avanço tecnológico que poderá ser replicado no futuro para cadeiras de rodas
convencionais. Trata-se de estudo em cadeira de rodas de competição, utilizada por atletas de nível parolímpico, que agrega tecnologias de ponta,
produzidas com adaptações personalizadas. Para diminuição da massa foi realizado um recorte onde foram escolhidos o acabamento lateral, apoio
dos pés, assento e encosto como peças de relevância para serem refeitas. Foram realizados estudos dos materiais compósitos com reforços para
que fosse decidido quais seriam aplicados no projeto. Adicionalmente é apresentado um detalhamento das resinas mais usuais, pontuando suas
características. Com base nos levantamentos realizados é apresentado uma síntese dos tipos de materiais e reforços, as várias técnicas de
laminação e ferramental utilizado para produção do laminado. São realizados estudos dos processos de cura e detalhadas as justificativas para as
opções técnicas feitas durante o projeto. É apresentado o detalhamento do processo de fabricação de cada peça, descrevendo quantidades de
material, fornecedores e ferramentas necessárias para produção dos componentes, assim como custos envolvidos. No comparativo entre as peças
utilizadas originalmente, confeccionadas em alumínio e as que foram propostas com fabricação em fibra de carbono, houve uma redução de 25%
da massa. Com a utilização desses componentes em cadeiras de rodas nacionais existe a possibilidade de diminuir a distância tecnológica e
operacional entre a maioria das cadeiras fabricadas no Brasil e as importadas. Comprovou-se adicionalmente que a utilização de um novo assento
e encosto rígidos trarão melhor ergonomia da cadeira utilizada, passando a contar com maior desempenho e ainda mais importante, conforto para
quem faz uso durante horas, contribuindo para a melhor qualidade de vida dos usuários.
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RESUMO
O cavaco pode ser entendido como a parte do material da peça recalcada contra a superfície de saída da ferramenta durante o processo de
fabricação por usinagem. Seu estudo é de suma importância, pois, sua formação é um dos principais (se não o principal) fatores de controle de
todas as variáveis dos processos de usinagem, já que permite prognósticos e diagnósticos sobre a qualidade da usinagem evitando desperdícios
além de possibilitar a redução do tempo de produção, aumentando assim a eficiência dos processos fabris. O estudo de sua formação tem
contribuído ao longo do tempo para grandes avanços nos processos de usinagem, além de colaborar para o aperfeiçoamento das arestas de corte,
com quebra-cavacos cada vez mais eficientes, além de novos e mais eficazes materiais para ferramentas e a possibilidade de usinar diversos tipos
de materiais. O estudo experimental da usinagem é de essencial importância, já que, o embasamento exclusivo na teoria da plasticidade não
permite a explicação de modo satisfatório os fenômenos que ocorrem durante a usinagem, devido as velocidades e as deformações ocorridas
serem muito grandes, quando comparadas com as que são tratadas na teoria da plasticidade. O torneamento é um dos principais processos de
usinagem, e consiste em um sólido indefinido girando ao redor do eixo da máquina operatriz, ao mesmo tempo em que uma ferramenta de corte
lhe retira material perifericamente, de modo a transformá-lo numa peça bem definida, tanto em relação à forma como às dimensões. Foi utilizado
um software de Elementos Finitos para fazer uma simulação da geração de cavaco durante o processo de torneamento de três exemplos de metais
mais utilizados na indústria. Primeiramente foi feita uma pesquisa para que se fosse escolhido materiais com características (Tenacidade,
Resistência e Microestrutura) bem distintas uns dos outros. Foram levados em consideração também os diversos fatores que influenciam na
formação do cavaco, tais como: Material da ferramenta, geometria da ferramenta, quebra-cavaco, material da peça e condições de corte. O
cavaco fita é o menos indicado tipo de cavaco dentre os três tipos possíveis a serem gerados, devido a sua gama de malefícios como, por exemplo,
poder quebrar a aresta de corte, oferecer riscos ao operador, dificultar a refrigeração direcionada, desperdício do fluído de corte, prejudicar o
acabamento superficial da peça, dificuldade no transporte e no armazenamento. Dessa forma, o cavaco fita foi o escolhido para esse estudo, pois,
se forem entendidos os fatores que o geram pode-se pensar em alternativas para que sua minimização ou em alguns casos até mesmo sua
extinção ocorra. Após a simulação, foi detectado que o cavaco fita é mais fácil de ser gerado em materiais dúcteis e homogêneos com avanços
curtos ou médios com velocidade de corte igual ou superior a 60m/min. Na simulação, foi escolhida uma liga de alumínio 7021 para representar
um material de alta ductilidade e maleabilidade, tendo em vista que o mesmo é o segundo metal mais maleável, ficando atrás apenas do ouro e é
o sexto elemento mais dúctil. Para que se houvesse uma diminuição do cavaco fita, as melhores soluções encontradas foram: (1) a diminuição da
velocidade de corte: pois com velocidades menores o recalque tende a ser formado de maneira descontínua; (2) promover a redução periódica da
velocidade de avanço: pois neste método a desaceleração intermitente do avanço promove a quebra periódica do cavaco pela redução da
espessura do cavaco até valores muito pequenos; e (3) alterar a angulação de posição do quebra cavaco, para que se diminua o raio de curvatura
do cavaco (rc); ao promover a redução de rc permite que a deformação crítica necessária para a ruptura do cavaco seja atingida causando sua auto
quebra, ou que a deformação fique próxima da crítica, atingindo esse valor quando o cavaco se chocar contra algum obstáculo, que pode ser a
ferramenta ou a própria peça.
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RESUMO
O aço é um dos materiais mais utilizados nos segmentos de bens de produção por apresentar consideráveis propriedades mecânicas que permitem
utilizações em engenharia. Análises da deterioração de materiais metálicos por processos corrosivos apresentam grande interesse tecnológico
devido ao elevado custo relacionado com perdas de equipamentos e produtos industriais que expressam impacto econômico, ambiental e de
segurança. Falhas de materiais metálicos por fadiga submetidos a processo de corrosão fadiga devem ser constantemente estudadas já que
englobam a maioria das causas de fraturas em componentes estruturais. A utilização de inibidores de corrosão tem sido estudada a fim de
restringir a corrosão do aço por dissolução anódica em ambiente industrial. Além disso, o interesse industrial no decréscimo do impacto ambiental
causado pelo descarte dos inibidores de corrosão vem aumentando e estudos com extratos de produtos naturais utilizados como inibidores de
corrosão em aços submetidos a meio ácido têm se mostrado eficientes, demonstrando uma minimização da degradação ambiental, redução de
custos com a manutenção de tubulações desse aço pelas indústrias, além da possibilidade de reuso dos resíduos dos produtos com base em uma
perspectiva sustentável. O método dos elementos finitos (EF) é um método numérico largamente utilizado para simular algumas classes de
problemas de engenharia, em que a solução analítica é desconhecida ou de difícil obtenção. O método permite o estudo de deslocamentos e
tensões em peças mecânicas, barragens, minas, bem como a determinação de fluxo de calor, pressão neutra entre outros. Análises baseiam-se na
solução de um problema em que são estabelecidas equações diferenciais parciais relacionando variáveis de campo fundamentais dentro de um
determinado domínio, satisfazendo condições de restrições para variáveis fundamentais e suas derivadas na fronteira do domínio. Nesse sentido,
o objetivo do presente trabalho é estudar o comportamento e propriedades do aço API 5L, destinado a fabricação de tubos de condução, com ou
sem costura, em HCl 1 mol L-1, na ausência e presença de extratos naturais de chás branco e verde em ensaios de propagação da trinca de fadiga.
Corpos de prova (CPs) foram confeccionados na temperatura ambiente. A metodologia utilizada consistiu no preparo dos extratos aquosos das
folhas de chás branco e verde, em banho-maria a 100 °C por 30 minutos para posterior realização dos ensaios. Os CPs foram imersos em solução
de HCl 1 mol L-1 na ausência e presença dos extratos aquosos produzidos, e o efeito inibitório conferido pelos extratos foi avaliado por ensaios de
imersão total. Nos ensaios de propagação de trinca foi aplicado um carregamento cíclico de amplitude variável, onde valores de Kmin, Kmáx e
comprimento de trinca foram monitorados em dois CPs, CP1 ao ar, a 30 Hz e CP2 em meio corrosivo HCl 1 mol L-1 por 48 horas, a 15 Hz. Os
resultados apontaram uma redução na perda de massa do CP na presença do extrato. Os ensaios mecânicos mostraram que a trinca estável
inicialmente propagou-se lentamente até a taxa de extensão aumentar abruptamente. A direção de propagação tornou-se praticamente
perpendicular à tensão aplicada e a fratura final ocorreu rapidamente até a trinca atingir um tamanho crítico necessário para sua propagação
instável. Os coeficientes da equação de Paris variaram de 4,5681 para o CP1 a 4,491 do CP2, com perda de 0,53 g de massa após ação ácida ao
CP2. Para a validação dos procedimentos numéricos através de resultados experimentais confiáveis usou-se o Visual Studio com o Fortran. Os
caminhos das trincas modelados via EF concordaram com os caminhos obtidos experimentalmente. Previsões numéricas e experimentais de vida a
fadiga foram comparadas, em geral com boa concordância. Assim, propõe-se desenvolver um aplicativo em sistema computacional de análise
numérica da propagação da trinca baseado no método dos elementos finitos.
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RESUMO
Com o desenvolvimento de softwares, câmeras digitais e computadores com maiores recursos de interfaces, e com preços continuamente mais
acessíveis, algoritmos de processamento e análise de imagens tornam-se ferramentas interessantes para o desenvolvimento de novas
metodologias de medição com grandes aplicações na indústria. A utilização de medições automatizadas por imagem em diversos setores vem se
tornando cada vez mais uma solução na análise da conformidade de peças, na busca de defeitos de fabricação, na análise final da qualidade do
produto, na rastreabilidade de objetos, entre outras. Porém, a obtenção de características a partir de imagens digitais pode ter objetivos variados,
indicando consequentemente que possam ser aceitos diferentes graus de exatidão do resultado de medição, de acordo com a aplicação. Desde as
aplicações mais simples até aquelas que requerem alta exatidão é necessário que o sistema seja calibrado, validado e que seus erros sejam
conhecidos para que a qualidade dos resultados fornecidos pelos mesmos seja garantida. A medição de um objeto por imagem possui etapas que
são: Aquisição, Processamento e Análise. Em todas as etapas existem fontes de influência que podem afetar o resultado da medida. Este trabalho
tem como objetivo descrever o estudo realizado para a avaliação da influência dos parâmetros de aquisição da imagem no resultado de medições
por imagem. Neste artigo serão detalhadas as etapas de montagem de um sistema para aquisição de imagens e os testes realizados para a
avaliação da influência da abertura do diafragma na medição. A abertura do diafragma corresponde ao diâmetro de uma região da lente de uma
câmera responsável pela entrada de luz que sensibilizará o sensor. Quanto maior o valor da abertura menos luz chegará ao sensor e quanto menor
o valor da abertura mais luz chegará ao sensor. A metodologia adotada na pesquisa para a determinação da influência dos valores de abertura no
resultado de uma medição foi através da medição de objetos conhecidos, previamente calibrados, para que os erros pudessem ser estimados. Os
ensaios foram realizados medindo um padrão de comprimento conhecido e variando-se os valores de abertura para uma lente específica. Os
resultados são uma curva de erro para cada valor de abertura considerando as diferenças obtidas com o valor de referência do padrão. No artigo
também será apresentado o cálculo da incerteza de medição considerando as várias grandezas de influência que afetam a medição por imagem
como, a incerteza padrão da média, incerteza do padrão e processamento da imagem.
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RESUMO
Desde os primeiros estudos e desenvolvimento de materiais compósitos, tem-se notado uma maior utilização da fibra de vidro como reforço para
materiais de matriz polimérica, tal fato se dá, pois, a fibra de vidro se encaixa perfeitamente nos principais requisitos de desenvolvimento de um
projeto de engenharia. Porém apesar de apresentar características desejáveis ao desenvolvimento do projeto, a fibra de vidro também é
relacionada ao surgimento de doenças respiratórias, inviabilizando assim, sua contínua manipulação. Tendo essa desvantagem, há cada vez mais
uma maior procura por um substituto que esteja à altura da fibra de vidro. Logo, estudos recentes se voltaram ao uso de fibras vegetais, ou
lignocelulósicas, pois além de terem uma vasta aplicação na indústria, são biodegradáveis e provenientes de fontes renováveis, além de tudo é
uma forma de aproveitar este tipo de material que em muitos casos é tratado como lixo, ao passo que podem apresentar grande serventia. Nossa
região se torna uma das mais promissoras na utilização de fibras vegetais para o desenvolvimento de materiais compósitos, pois possuímos uma
vasta gama de plantas que geram fibras que podem ser utilizadas. Como destaque temos a palmeira do Açaí (Euterpe oleracea e Euterpe
precatória), que além de ter o seu uso abundante no consumo do suco, há uma grande geração de resíduos, nos quais se encontram as fibras, e
que não são aproveitados. O fato de escolhermos como objeto de estudo, a possibilidade de desenvolver um material que tem como parte
constituinte resíduos, que são amplamente descartados, fazendo assim que tenhamos um material sustentável e regional, pois esses resíduos
pertencem à um dos produtos mais consumidos a admirados de nossa região que é o açaí. Pretende-se neste trabalho obter a caracterização das
propriedades mecânicas, por meio de ensaio de tração, de um material compósito com matriz polimérica, na forma de resina poliéster, reforçado
por fibras de açaí e fabricado pelo processo de moldagem a frio. Utilizou-se das normas ASTM, tanto para a confecção dos corpos de prova como
para a realização de seus ensaios de tração. As fibras de açaí foram obtidas por meio de doação do Curso Técnico em Mecânica do IFPA-Campus
Belém, as quais estavam in natura, ou seja, não passaram por nenhum tratamento após a extração. A resina polimérica poliéster foi adquirida
junto à empresa Centerglass Resinas e Fibras de Vidro assim como o seu acelerador de cura. Primeiro foram fabricados 12 corpos de prova de
poliéster, em moldes de silicone nas dimensões e formato que pede a ASTM 638 que normatiza o ensaio de tração do poliéster. De posse dos
resultados partiu-se para a confecção dos corpos de prova de compósito a qual foi regida pela ASTM D3039, que normatiza o ensaio de tração de
materiais compósitos reforçados por fibras. A norma determina que sejam feitas primeiro placas do material a ser estudado as quais são
submetidas a processo de corte nas dimensões e formato normatizados. Confeccionaram-se seis corpos de prova com 30% de fibras e seis corpos
de prova com 50% de fibras. Comparou-se o comportamento mecânico dos corpos reforçados com porcentagens de 30% e 50% de fibras de açaí,
em relação ao material sem reforço. Por fim, os resultados do presente trabalho apontaram limitações no uso da fibra de açaí quanto a esforços
trativos. Essa limitação pode se dar por diversos fatores dentre os quais se cita os vazios que se formou em algumas áreas do material, a presença
de impurezas como resíduos do caroço os quais são provenientes da retirada das fibras feita de maneira mecânica. Os vazios podem ser evitados
aumentando a porcentagem de fibras já que os mesmos se fizeram presentes somente nos corpos de prova de 30% de fibras, já as impurezas
presentes nas fibras podem ser retiradas por lavagem e posterior peneiração das fibras.
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RESUMO
Internal combustion engines (ICE) are thermal machines that convert thermal into mechanical energy and actually ICE are the propeller most used
by the population. However, with the continuous increase in petrol prices and its possible future shortage, which are very relevant factors, there is
a need for studies on new technologies to suppress such problems through alternative fuel. Thus, it was studied how H2+O2 injection promoted by
a HHO cell could be applied to the air-fuel (petroil) ratio, taking into account all beneficial aspects or any kind of adversity. After the studies, a
comparison is made of the fuel efficiency before and after the addition of the gases in the cylinder. One of the objectives of this work is to obtain a
better performance of gasoline combustion engines through a technology developed using addition of hydrogen in the air-fuel mixture with the
respective fuel fossil economy. So, this study aims to clarify how an engine works through gasoline powered by hydrogen, the product of
electrolysis, achieving a higher yield with economy. It is also intended to explain the consequences and adaptations needed to prepare an engine
to receive this new air-fuel mixture. Obtaining H2 through electrolysis for immediate consumption is extremely important, once the risks for
storing it in high pressure cylinders are very difficult and not very safe. There are two types of electrolysis: fiery and watery. Aqueous electrolysis
(the subject of this study) is when the electric current passes through an electrolyte dissolved in water at low temperatures, around 113 to 212ºF,
and therefore is a non-spontaneous process. In this study the dissociation of H2O is carried out. The fuel mass increase is 1.75% and the air mass
increase is 0.93%. Despite the increase in molecular weights, the air-fuel ratio hardly varies and still decreases the amount of air required for
combustion. There is a reduction in fuel consumption due to H2 addition, since it has high specific energy. It is concluded that the increase in
energy (calories) is linked to fuel economy. With the results, it is understood that the HHO cell is a viable design because it reduces fuel
consumption, but requires a proper engine preparation so that there is no damage due to increased energy during combustion.
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RESUMO
A identificação de falhas em sistemas automotivos em um estágio incipiente permite um melhor planejamento e uma ação preventiva, evitando
assim a perda da função do equipamento. Os sinais de vibração emitidos por um motor de combustão interna variam de acordo com os
parâmetros de funcionamento do motor e podem ser um indicativo de falhas no seu desempenho. A proposta deste estudo é implementar um
sistema de detecção e diagnóstico de falhas em um motor de combustão interna de um veículo Mini Baja, utilizando-se a análise de vibrações em
ciclo de manutenção preditiva. Técnicas de detecção de falhas, através de análises de vibrações, permitem identificar defeitos, de forma não
intrusiva, antes da falha total do equipamento. Este tipo de análise é de grande importância, pois dispensa a necessidade de intervenções para
avaliação das condições de funcionamento dos equipamentos. Normalmente este tipo de análise é aplicada a sistemas rotativos balanceados,
como bombas e turbinas. No caso dos motores a combustão este tipo de análise torna-se mais difícil, pois temos vários eventos atuando em
conjunto, entre os quais podemos citar a combustão (por compressão), abertura e fechamento das válvulas e o movimento de translação dos
pistões. Para isso, foram estudadas as influências dos principais parâmetros de vibração característicos do funcionamento do motor. A análise de
sinais de vibração é uma área em crescimento no diagnóstico de falhas de motores a combustão e tem a vantagem de serem simples e rápidas em
identificar com precisão, o mecanismo de falhas de motores previamente a sua desmontagem. Estas aplicações possuem amplas perspectivas de
crescimento na engenharia no desenvolvimento de sistemas robustos de detecção de falhas. Foram então induzidas falhas pontuais de trabalho e
as respostas dinâmicas do motor sujeito a essas falhas foram coletadas experimentalmente por meio de acelerômetros de três direções
posicionados no veículo. A comparação dos sinais permitiu a detecção de falhas durante a operação do motor justificando a implementação do
sistema preditivo no veículo.
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RESUMO
O presente trabalho tem como foco investigar de que forma as tecnologias de impressão 3D tem auxiliado em pesquisas de desenvolvimento e
aprimoramento de tecnologias assistivas (TA). Dividido em três partes principais, a pesquisa apresenta um levantamento da impressão 3D, desde
seu surgimento até a sua ramificação nos principais métodos de impressão atualmente disponíveis, seguido de uma revisão dos principais casos da
sua aplicação na fabricação de artigos de TA e finalizando com um estudo de caso, onde foi produzida através de impressora 3D uma prótese de
mão de tamanho infantil acionada pelo punho com o objetivo de comparar com as próteses convencionais questões como o custo e o tempo para
aquisição, a manutenção e reposição de peças, o peso, a estética e personalização, a adaptabilidade e o nível de aceitação do uso por parte do
paciente. A primeira parte é fundamental para garantir o entendimento básico de como funciona a impressão 3D e de como ela vem ganhando
cada vez mais relevância como processo de fabricação, dando uma nova perspectiva sobre o conceito de industrialização, onde o usuário final
ganha liberdade para ser também parte da cadeia de produção, podendo adquirir, ao invés de produtos físicos, modelos virtuais pela internet e
imprimi-los em sua própria casa e até mesmo personalizá-los, ou mesmo criar seus próprios produtos. Na segunda parte buscou-se trazer o foco
para a flexibilidade dessa tecnologia em atender as TA em suas diversas aplicações, citando casos de sucesso. A primeira delas é uma prótese de
mão feita em 2011. A prótese foi tão bem aceita que seus criadores fundaram a ONG Robohand, com projetos de código aberto, que tinha como
objetivo inicial produzir próteses para crianças da África, mas que acabou indo além, e até o ano de 2015 já havia distribuído mais de 2000
próteses ao redor do mundo. Ainda sobre próteses e órteses, são documentados uma prótese de perna que foi impressa para uma ciclista alemã,
que além de seu baixo custo e tempo de produção, garantiram a conquista de uma medalha de prata e outra de bronze nos jogos Paralímpicos de
2016, e uma luva que está sendo desenvolvida para dar movimentos para pessoas que sofram de paralisia em suas mãos. No campo da audição já
se encontram disponíveis no mercado aparelhos auditivos impressos com o perfil exato do canal auditivo do paciente, o que aumenta a eficiência
do dispositivo, e ainda em fase de estudo, os implantes cocleares feitos através da impressão de metal com memória de forma, que se ajustam
com precisão à cóclea do paciente e minimizam os riscos cirúrgicos. Para as pessoas com deficiências visuais, a impressão 3D tem as auxiliado a
enxergar o mundo através do tato, com projetos destinados, dentre outros, a imprimir em relevo fotografias e obras de arte. Por fim, foi realizado
o estudo de caso, onde um modelo de prótese de mão disponibilizado gratuitamente na internet foi selecionado, cotado e impresso. Custando ao
todo R$ 162,33, essa prótese levou 16 horas para ser impressa e 3 horas para ser montada, mostrando que a impressão 3D é uma grande
alternativa se comparada com as próteses biônicas, que apesar de mais funcionais, podem custar mais de cem mil reais para importar e levam
meses para se adquirir. Todos esses dados são suficientes para reforçar a importância do investimento em novas pesquisas da aplicação de
impressão 3D no desenvolvimento de TA, bem como no estudo de novos materiais, e consequentemente a expansão do mercado de TA, que hoje
se encontra desassistido, seja por falta de opções disponíveis, seja pelo alto custo dos equipamentos, onde apenas uma pequena parcela da
população tem acesso de forma direta.
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RESUMO
This research alludes the study of the optimization of a manufacturing process by machining using computer-aided design (CAD) program for
three-dimensional modeling and computer-aided manufacturing (CAM) program in order to simulate the manufacturing of parts by machining
process, aiming at the optimization of machining processes with shorter production time. Secondly, the objective is to study the various
computational programs in the market and their characteristics, the programming language used and the norms applicable in the representation of
the technical drawing and the machining processes. In order to carry out the research, the cutting parameters and cutting force were evaluated in
machining process, using ABNT NBR 12545: 1991 and computational simulations using real machine data, tools available and according to the
parameters set by the manufacturers. A simulation was performed using the CAM software encompassing several types of machining operations.
The economic conditions fundamentals of machining were applied with the purpose of adjusting the parameters and improve the manufacturing.
The machining parameters are chosen according to the capacity and limitation of the process, such as geometry, roughing operation, work piece
finishing operation and machine / tool system conditions. The concepts of machining time, speed and machining interval are basic in
manufacturing process economics. With the variation of the plots of the total cutting time as a function of the cutting speed, one can observe
there are three portion to contribute to total cutting time, namely: (1) machining time where the cutting time decreases with the growth of the
cutting speed; (2) tool changing time, where the relative time of the tool change increases with the cutting speed; and (3) nonproductive time that
is independent of the cutting speed. It is worth pointing out that a survey was made to analyze costs from available CAD/CAM software. Most of
software have free license for students and higher education institute fostering academic development. This work allows to assess the integration
of CAD/CAM software with a CNC machine and show the ease and agility in the machining and manufacturing processes, besides CAM software
allows to obtain a gain in programming time, being possible to test virtually.
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RESUMO
O projeto Baja SAE oportuniza aos estudantes de engenharia a aplicação de conhecimentos a partir da construção de um veículo protótipo off road
com regras previamente definidas pela equipe organizadora da competição entre universidades. A equipe Mecaloucos, da UNESA, possui um
protótipo para a competição em andamento. O objetivo do presente trabalho é definir o modelo da suspensão para o protótipo, de modo a
auxiliar na melhoria do desempenho do veículo. Inicialmente, pelo benchmarking de outras equipes, foi realizada uma pesquisa bibliográfica além
de estudos de casos. Dessa forma, para a suspensão dianteira foi selecionada a suspensão Duplo A, um tipo de suspensão onde se utiliza os braços
ou balanças de suspensão superiores menores que os braços de suspensão inferiores para que essa disposição permita uma melhora do camber na
roda externa quando há a rolagem do veículo. Isto torna, geralmente, um camber menos favorável na roda interna. A vantagem desse tipo de
disposição é manter o pneu externo com um ângulo aproximadamente perpendicular ao solo, desenvolvendo assim maior força lateral e
permitindo curvas mais rápidas. A geometria da suspensão traseira ainda não está plenamente definida devido à falta de resultados das análises de
desempenho. O sistema definido como Braço Semiarrastado está sendo cogitado, por ser um tipo de suspensão independente, o que permite a
elevação e descida de cada roda separadamente. Sua característica principal consiste na determinação dos ângulos “α” e “β”, ambos associados ao
centro virtual de rotação do chassi do veículo. Esses ângulos geralmente variam entre 10° e 25° para “α” e entre 0° e 5° para “β”. Assim, a
modificação desses ângulos afeta diretamente o comportamento da suspensão e sua inclusão faz com que, enquanto os braços de controle
mantenham um movimento no plano, a roda do veículo experimente um movimento tridimensional. Ou seja, a roda experimenta mudanças de
cambagem, convergência, trajetória e porção do pneu em contato com o solo, ao ser levantada e abaixada pela ação do terreno. Devido a essas
características, suspensões do tipo braço semiarrastado, montadas em veículos de tração traseira, necessitam de juntas deslizantes e angulares,
tornando necessária a localização da fixação da caixa de redução para avaliação da melhor solução para o sistema de suspensão traseiro. Poderá
ser necessária a realização de alguns reforços na estrutura do veículo para que seja plausível a utilização do sistema de braço semiarrasado. Em
paralelo, foram feitas pesquisas de mercado e aquisição de informações dos materiais utilizados por outras equipes, avaliando-se custos e
procurando-se patrocínio entre empresas e instituições. Os materiais selecionados variam de alumínio aeronáutico, aço carbono, aço liga e
polímeros distribuídos nos seguintes componentes: balanças de suspensão dianteira e traseira, aços SAE 1020 e 4130; suportes da suspensão
dianteira e traseira, aços SAE 4140 e 1020; manga de eixo alumínio 7075-T6 / aço SAE 1045; buchas, poliuretano; parafusos e porcas, aço SAE
4340; amortecedor, alumínio SAE 6082; terminais rotulares, aço SAE 4340. O desafio está em validar todas as escolhas por meio de experimentos
reais e, na falta destes, de simulações numéricas, como análises de tensões e da dinâmica dos mecanismos da suspensão, para que equipe possua
um melhor direcionamento de seus investimentos, evitando gastos desnecessários.
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RESUMO
Esta pesquisa trata do estudo da captação da radiação solar, da transferência de calor ofertado e de sua capacidade de transformação em energia
hidráulica. O trabalho tem como principal objetivo projetar e construir um sistema de bombeamento hidráulico gerado pela captação da radiação
solar através de um coletor parabólico focal, com o intuito de utilizá-lo num sistema de cultivo hidropônico e simular seu desempenho no
semiárido nordestino. Para este estudo, foram levantadas referências bibliográficas, além da participação de cursos específicos e a utilização de
aplicativos que possibilitam alcançar dados fundamentais para verificação do rendimento do sistema. Até o momento, foram realizados testes
experimentais que demonstraram a capacidade de funcionamento do projeto, porém verificou-se no protótipo montado que o sistema necessita
de melhorias e dessa forma estão sendo realizadas mudanças com o objetivo de eliminar as perdas por convecção e problemas de vedação. Uma
análise da viabilidade dos materiais e do processo de fabricação de alguns componentes se fez importante devido à necessidade destes se
manterem estanques com o aumento da temperatura e da pressão durante o funcionamento do sistema. Observando as experiências praticadas,
percebe-se que a temperatura atingida por um corpo que esteja irradiado por um coletor parabólico focal é: a radiação solar ofertada (medida por
um aplicativo), dívida por fatores que influenciam na capacidade de transferência desta radiação, sendo estes: (1) a área do coletor parabólico, (2)
a capacidade de refletividade do coletor parabólico e (3) a capacidade de absorção do receptor multiplicada pela constante de Boltzmann.
Também pode ser comprovada a capacidade de transferência de pressão gerada no interior do receptor através da vazão obtida devido à
expansão do ar contido neste, que ocasiona um aumento de pressão em um reservatório de agua e provoca a sua expulsão auxiliada por uma
válvula de controle de fluxo unidirecional, ocorrendo neste ponto o bombeamento hidráulico desejado. Portanto, os resultados iniciais alcançados
demonstraram o potencial deste projeto e a sua viabilidade técnica através da aplicação dos conceitos termodinâmicos visando futuramente a sua
utilização comercial.
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RESUMO
O programa estudantil Baja SAE é um desafio lançado a estudantes de engenharia pela oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos no
projeto e na produção completa de um veículo protótipo off road, cujas regras são previamente definidas. O comitê organizador distribui a
competição entre as universidades em eventos regionais, nacionais e mundiais. O protótipo da Equipe Mecaloucos da UNESA está em andamento,
baseado em referências de cada sistema veicular procurando ultrapassar as dificuldades de execução do projeto quanto aos requisitos de
durabilidade, custos, fabricação e manutenção. O objetivo do presente trabalho é o projeto ótimo da estrutura do protótipo Mecaloucos para as
competições Baja SAE, denominada de gaiola por ser totalmente tubular, quando se espera alcançar graus aceitáveis de deformações e falhas,
além de uma eficiência satisfatória nas provas estática e dinâmica. O programa conta com 6 regulamentos que visam dar eficiência na segurança
do veículo e em cada processo da competição. No que se trata da estrutura, existe o regulamento RBSB 7 - Requisitos Mínimos de Segurança que
aborda todos os requisitos que o chassi monoposto deve possuir para competir nas provas dinâmicas da Baja SAE. A metodologia utilizada evoca
uma abordagem quantitativa pelo levantamento e análise de dados que possibilitem demonstrar resistência mecânica e eficiência operacional,
baseada em uma revisão bibliográfica prévia que possibilitou a seleção dos materiais utilizados. A estrutura deve ser de aço e possuir resistência
equivalente a um tubo estrutural SAE 1020 de 1 polegada (25,4mm), com 3,05 mm de parede interna no entorno do cockpit. O restante da
estrutura não deve possuir tubos com parede inferior a 0,9 mm. A redução de peso é o principal desafio da competição, já que o motor Briggs &
Stratton serie 20, com potência de 10 HP, 305 cilindradas, ciclo de 4 tempos, monocilíndrico, sistema de refrigeração a ar, rotação de trabalho
entre 2600 e 4000 RPM é padronizado pelo regulamento para todo os competidores. Dessa forma, surgiu a necessidade de um estudo do material,
diâmetro, espessura de parede para melhor adequação ao projeto. Com base nesse estudo, decidiu-se que a estrutura que vai agregar todos os
elementos do veículo seria tubo de aço SAE 1020 de 1 1/4 de polegada (31,75 mm) e parede de 2 mm e tubos de aço SAE 1020 de 1,2 mm de
parede interna, o que reduzirá consideravelmente o peso do carro. A escolha também levou em consideração o custo do produto, desclassificando
a aquisição de tubos aço liga SAE 4130 de alta resistência, que tem seu valor aproximadamente 4 vezes maior do que o aço SAE 1020. Para
comprovação da adequada geometria e da resistência mecânica da gaiola, foram utilizados os programas Solidworks e Ansys, possibilitando
simulações de impactos frontais, laterais, traseiros, quedas, rolagens e vibrações da estrada. Desta forma, foi possível que fossem aplicados
reforços onde necessários e aprimorar a segurança e a qualidade da estrutura. A construção do chassi contou com solda TIG e embasamento da
norma AWS para melhor eficiência da junção feita nos cordões. O trabalho encontra-se na etapa de finalização, aguardando a definição de outros
elementos do carro para a correta montagem dos componentes mecânicos. Com base nesse contexto, conclui-se que a construção do protótipo é
viável dentro de uma perspectiva acadêmica e tecnológica favoráveis.
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RESUMO
O projeto universitário Baja SAE tem o objetivo de fazer com que o aluno coloque todo o estudo teórico realizado em prática. A atividade
compreende a produção completa de um veículo off road para competição entre universidades, desde seu projeto até sua fabricação, auxiliando
sobremaneira na formação de profissionais experientes para um mercado de trabalho competitivo. O protótipo da Equipe Mecaloucos da UNESA
está em construção, baseado em referências de cada sistema veicular, de acordo com suas características. O objetivo do presente trabalho é
definir um sistema de freios para esse protótipo visando as competições Baja SAE. Dessa forma, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para
identificar a melhor proposta de projeto do sistema de frenagem, isto é, utilização de freios a disco nas quatro rodas, por suportarem altas
temperaturas e ter um resfriamento mais rápido, além de não acumular impurezas que possam comprometer a frenagem do protótipo em
terrenos lamacentos. Assim, é esperado que o sistema de freios absorva 100% de sua energia cinética do protótipo por meio de geração de calor,
devido à abrasão entre as pastilhas e os discos de freio. Simulação da dinâmica de freamento está sendo desenvolvida para se determinar a
distância total percorrida, o tempo e as forças de frenagem. Também foram analisados diferentes sistemas, onde o freio da scooter Burgman 125i,
além de apresentar um preço acessível, possui também um diâmetro do disco menor que o interno da roda, o que possibilita um perfeito encaixe.
A scooter possui somente um freio dianteiro a disco sem ABS, seu peso é de 111 Kg seco e atinge uma velocidade máxima de 110 km∕h. Já o
protótipo apresenta 230 kg seco e a velocidade máxima atingida é de 60 km∕h. Sendo assim, usando dois freios a disco da Burgman 125i é possível
ter um sistema de freio dianteiro que absorva 70% da frenagem, o que é um aspecto positivo, pois a frenagem depende do peso do carro e de
sua velocidade máxima atingida, o que possibilita atingir o objetivo inicial da equipe. O estudo está em andamento e propõe-se a possibilidade do
cilindro mestre ser substituído pelo cilindro de Fusca, pelo fato do mesmo possuir duas saídas, o que possibilita o uso de dois sistemas em um
único cilindro. Nesse sentido, conclui-se que a construção do protótipo com base no sistema de frenagem é viável por meio de uma perspectiva
acadêmica e realística.
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RESUMO
Improving refrigeration and air conditioning systems is a recurring theme in industry and academia. Typically, the goal is to reduce energy
consumption with greater capacity to produce cold, added to meeting the recent environmental constraints that are imposed, which include less
noise, and the non-release of gaseous pollutants of the ozone layer. In terms of work for the generation of cold, the most common is the use of
steam compression cycles, but many other types of cold generation units can be employed. Some works have been developed with thermoelectric
units. Thermoelectric phenomena are known since the ends of the nineteenth century, although, its application for refrigeration purposes only
appeared in the nineteen fifteenth decade, when it was done quick advances in materials for the Peltier cooling, notably, because of the
introduction of semiconductor thermocouples. In that time, there was a general opinion that this kind of refrigeration could make superfluous all
the others technologies. Afterwards, as the progress seemed slow, doubts have arisen about the possibility of the thermoelectric cooling have any
real employability and, in fact, most equipment disappeared from the market. The location of the refrigeration unit as well as the distribution of
the cold inside the refrigerated chamber is also a very important factor in the performance of the refrigerator. In this sense, twenty-four
combinations of layout, fan velocity and diameter as well as initial temperature, were studied for a small refrigerator employed as a domestic wine
cellar. The chamber utilizes a forced convection fan installed in the ceiling and a thermoelectric plate with a coupled fan, installed on the back wall.
Simulations were done on a commercial code that works with finite element method. Results obtained led to the conclusion that, for this type and
size of refrigeration chamber, the best positioning of the ventilating units and thermoelectric cell is the center of the inner walls, respectively upper
and posterior. The simulations showed that the increase of fan velocity, even as the increase of its diameter, did not promote better refrigeration.
Contrarily to the mainstream found in the literature, the positioning of the cold source higher also did not promote better results. The friction of
the wind-jet with the walls seems to have promoted unwanted heating.
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RESUMO
The region of not fully developed flow in conventional pipes, minichannels or even microchannels (where continuum hypothesis is valid) is an area
of great interest to researchers working with laminar regime fluid mechanics. The perfect understanding of hydrodynamic phenomenology at the
entrance of the tube is still far from being achieved. Proposed equations for predicting the length of the undeveloped flow region multiply.
Normally, upon full development, the flow becomes again turbulent when encountering obstacles such as a curve, a valve, a fork, or some other
restriction. For a flow that needs to be in laminar regime, the extension of this area should be the smallest possible, hence the need for a reliable
forecast, so that the resources that diminish the impact of the turbulence can be properly chosen. In the present work, it is proposed an equation
for prediction of the length of the not fully developed flow region after entry into bifurcations of rectangular sectioned microchannels with
symmetrical angles and with different widths in each one of the branches. In it, the quantities "Reynolds number", "hydraulic diameter" and
"equivalent radius of curvature" are employed. In order to test the efficacy of the mathematical prediction, three experimental microdivisions
were constructed as well as the flow in the microchannel was simulated via finite difference method, taking into account the hydraulic diameter,
or taking into account the actual width of the rectangular sectioned channel. The equations that govern the problem were treated in Cartesian
coordinates, in two dimensions. The results show that the equation worked better for the thinner branches than for the thicker ones. In the same
way, the calculation with the hydraulic diameter was presented closer to the results of the simulation than the one using the real width.
Complementary experiments are required for higher reliability of the equation. However, the preliminary results achieved show that the proposal
is quite feasible.
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RESUMO
Na presente proposta, utilizamos autômatos celulares para modelar a dispersão de poluentes em um canal urbano, utilizando uma discretização
construída sobre imagem de satélite. O conceito de autômato celular foi desenvolvido por autores diversos ligados à Matemática ao longo da
primeira metade do século XX, ganhando sua definição formal explícita no início da década de 1950 com trabalhos de Von Neumann e S. Ulam. A
principal preocupação de Von Neumann tinha inspiração biológica, e consistia no desenvolvimento de mecanismos formais capazes de autoreplicação, como ocorre por exemplo com moléculas de DNA. Rapidamente esse conceito ganhou uma linha pujante de pesquisa por aliar
simplicidade de definição com poder computacional, tanto em razão de seu potencial em representar processos massivamente paralelos, quanto
pela sua capacidade de resolver qualquer problema tratável por um computador digital. Um novo capítulo na pesquisa em autômatos celulares foi
aberto por S. Wolfram em 1980 em uma sequência de trabalhos que consolidou o estudo sistemático desse formalismo e, a par de propriedades
teóricas, contribuiu para sua popularização, ao expandir o espectro de suas aplicações. Wolfram e seus continuadores propõem que muitos
fenômenos físicos podem ser formulados como autômatos celulares e, de fato, verifica-se que técnicas conhecidas de modelagem e simulação,
como os modelos de gás de rede, bastante populares para a representação de sistemas de partículas, são, essencialmente, autômatos celulares.
Um exemplo característico é a representação como modelos de gás de rede de fenômenos hidrodinâmicos governados pela equação de NavierStokes. Atualmente, autômatos celulares são objeto de pesquisa de físicos, matemáticos, cientistas da computação e engenheiros e mostraram-se
úteis em contextos tão diversos como previsão da dinâmica atmosférica, propagação de incêndios, criptografia e erosão do solo. Ademais,
diversos aspectos da evolução de um autômato celular apresentam-se como problemas teóricos desafiadores, como a formação de padrões
(invariantes, oscilantes, etc.), a acessibilidade de determinadas configurações (questão que leva a uma miríade de problemas indecidíveis), etc.
Equações diferenciais estão entre as ferramentas mais tradicionais para a construção de modelos matemáticos para fenômenos naturais, mas
frequentemente sua manipulação é complexa. Por exemplo, para muitas equações diferenciais uma solução analítica não é conhecida. Os
autômatos celulares de destacam dentre os métodos numéricos disponíveis para a discretização e estudo de equações diferenciais, e guardam
diversas semelhanças com os esquemas de diferenças finitas. Um território profícuo para o uso de autômatos celulares é a modelagem de
fenômenos de difusão. Difusão é o processo de transporte de matéria entre regiões de um sistema por efeito de movimentos moleculares, como é
o caso de poluentes em um corpo hídrico. No século XIX, Fick descreveu esse fenômeno quantitativamente ao adaptar o trabalho de Fourier sobre
condução de calor, o que resultou nas hoje denominadas equações de Fick. Em particular, a segunda lei de Fick consiste numa equação diferencial
que descreve as alterações de concentração no sistema ao longo do tempo em um processo de difusão, e a excelente adaptação de autômatos
celulares para esse fenômeno é bem conhecida na literatura. O principal propósito deste trabalho foi ilustrar essa ferramenta com a execução de
um autômato celular simples que aproxima a segunda lei de Fick, isso em um contexto urbano brasileiro. Nossa simulação, que descrevemos na
sequência, não parte de dados reais, mas permite ilustrar visualmente a difusão de um lançamento hipotético de poluentes na junção do canal
com o rio. Entendemos que o uso de autômatos celulares como instrumento para simulação ainda é escasso no Brasil, e o presente trabalho
pretende inaugurar uma linha de estudos
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RESUMO
O processo de tratamento de esgotos por lodos ativados é um dos mais utilizados no mundo, devido à qualidade final do efluente obtido.
Entretanto, trata-se de processo biológico dependente da atividade microbiana para estabilização do substrato orgânico nos efluentes. Este estudo
visou a caracterização da microfauna presente em lodos ativados coletados em estações de tratamento de esgoto (ETE) doméstico e industrial,
sendo correlacionada também ao desempenho das estações estudadas. A caracterização da microfauna por análise de imagem representa
atualmente ferramenta rápida para o gerenciamento e operação de ETE, verificando as características qualitativas e quantitativas da biota
microbiana que podem auxiliar ou prejudicar a eficiência do sistema. Foram estudadas 6 plantas de tratamento por lodo ativados, sendo 2 (A e B)
estações de efluentes doméstico, 4 estações de efluentes industrias (C, D, E e F). As amostras foram coletadas na entrada e saída da ETE e uma
amostra de lodo ativado na saída do tanque de aeração para estudo da microfauna presente. O transporte das amostras até o laboratório foi
realizado em ambiente refrigerado (isopor com gelo) com a finalidade de retardar a decomposição do conteúdo orgânico pelos microrganismos. A
determinação da DQO (Demanda Química de Oxigênio) foi realizada através do método colorimétrico e para DBO (Demanda Biológica de
Oxigênio) foi utilizado o método manométrico. As demais análises para caracterização dos parâmetros globais foram executadas conforme os
procedimentos analíticos do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Na amostra de lodo ativado coletada foram
analisados o Índice Volumétrico de Lodo (IVL) e a série de sólidos voláteis para avaliação da concentração de biomassa presente nos flocos. O
sistema de aquisição de imagem é formado por um microscópio óptico Axiostar Plus (Zeiss, Göttingen, Germany), sobre o qual é conectada uma
câmara modelo SDC-312 (Samsung, Korea). A imagem é digitalizada para o computador através de uma placa de aquisição Pinnacle Sudio Movie
Box HD. Uma gota da amostra foi depositada sobre uma lâmina e visualizada em um microscópio óptico em campo claro com uma ampliação de
até 40 vezes. Para a aquisição das imagens dos flocos foi usada uma câmera de vídeo fixada sobre o microscópio e conectada a um computador
por carta de aquisição. As amostras do lodo ativado foram colocadas num reator e mantidas este aerado por difusores para que se aproximasse ao
máximo das condições da estação e alimentado este sistema com um efluente sintético para que os micro-organismos permanecessem vivos,
preparado com 240g de caldo de carne (de uso alimentício), 50g de sacarosa (C12H22O11), 28g de cloreto de amônio (NH4Cl) e 4 mL de ácido
fosfórico (H3PO4) em 1L de água destilada. Seguindo a Resolução Nº 430 do CONAMA de 2011 para lançamentos de efluentes (BRASIL, 2011). A
Indústria F foi a que apresentou o maior índice volumétrico de lodo (IVL) de 750 mL/g, onde o IVL representa o volume em mL ocupado por um
grama de sólido em suspensão, indicando qualitativamente os padrões de sedimentabilidade do lodo. Os micro-organismos presentes nas ETE´s
das Indústrias C e D apresentaram melhores contribuições para o desempenho das estações. Com destaque para as coletas da Indústria C no dia
24/10/2014 apresentou uma remoção de 95,63% e no dia 22/07/2015 uma remoção de 98,78% em termos de DQO. Para Indústria D no dia
13/03/2015 apresentou uma remoção de 96,14% e no dia 17/08/2015 uma remoção de 95,09% em termos de DQO. A Indústria A apresentou
micro-organismos que não são bons para o tratamento do efluente, conseguindo remover apenas 66,22% em termos de DQO, ela também
apresentou uma DQO final elevada.
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RESUMO
A biomassa sólida residual de dendê apresenta-se como um dos materiais lignocelulósicos com potencial para produção de etanol e outros
produtos de interesse. A biomassa de dendê é constituída por celulose, por hemicelulose e pela lignina. A Lignina é um material estrutural da
planta, associado à parede vegetal celular, responsável pela rigidez, impermeabilidade e resistência a ataques microbiológicos e mecânicos aos
tecidos vegetais, dificultando a acessibilidade a celulose da fibra. A produção de etanol a partir de materiais celulósicos se dá através da
fermentação da glicose produzida pela hidrólise da celulose. No entanto, como a lignina e a hemicelulose se associam à celulose, formando uma
camada protetora em torno desta, são necessários pré-tratamentos que removam essa camada antes que se possa hidrolisar a celulose. O prétratamento é um processo que tem como objetivo clivar seletivamente as ligações que unem as macroestruturas, separando assim, as frações
lignocelulósicas, adequando a matéria-prima às condições de biotransformação. Dentre os tratamentos químicos relatados na literatura destacamse o uso de hidróxido de sódio, peróxido de hidrogênio, perácidos e métodos hidrotérmicos para remoção de lignina e extrativos. Os prétratamentos físico-químicos são utilizados para aumentar a suscetibilidade do material lignocelulósico ao ataque enzimático. Nesse contexto, o
objetivo deste projeto é a biotransformação da biomassa residual do biodiesel de dendê, para geração de etanol e novos produtos, de modo a
agregar valor à cadeia produtiva. As amostras de fibras da interseção cacho/caule de dendê foram finamente pulverizadas com auxílio de pistilo e
almofariz. Para a deslignificação, como pré-tratamento, utilizou-se métodos hidrotérmicos nas seguintes condições: temperatura entre 50 °C e
150 °C, tempo de reação entre 5 min e 60 min e razão massa: volume entre 5% e 10%. Após o pré-tratamento hidrotérmico a amostra foi filtrada,
a fase líquida separada e o resíduo de biomassa seco e submetido a biotransformação por leveduras Saccharomyces cerevisiae. Para o processo de
biotransformação utilizou-se erlenmeyers de 250 mL, em duplicata, nas seguintes condições: 100mL de água destilada, razão levedura / biomassa
10:4 e agitação de 120 rpm. Os resultados, nesta etapa do projeto, foram tratados de forma qualitativa. Em cada extração do resíduo de biomassa
foram obtidas frações liquidas que variaram em sua coloração do castanho escuro até o amarelo claro. Com os dados obtidos até o momento foi
possível verificar a saída de grupos cromóforos da lignina e parte da lignina solúvel. Na levedura a obtenção do etanol é pela rota glicolítica (rota
Embden-Meyerhof-Parnas ou EMP), onde a glicose é oxidada em piruvato, que é convertido em etanol em condições anaeróbias. Após a
biotransformação a amostra será destilada para a obtenção do etanol de segunda geração. O etanol de segunda geração é aquele que necessita de
hidrólise para liberação de açúcares passiveis de redução biológica. As amostras serão analisadas por métodos físico-químicos e espectroscópicos,
tratados de forma qualitativa e quantitativa, para a confirmação dos produtos gerados. A biomassa residual de dendê, dentro do conceito de
Biorrefinaria, é promissora, podendo ser convertida em uma variedade de produtos e de tecnologia limpa, com pouco desperdício e mínimas
emissões, trazendo novas oportunidades ao mercado da Bioenergia.
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RESUMO
O saneamento básico corresponde aos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e
drenagem de águas pluviais urbanas. Nos últimos 10 anos o Brasil apresentou avanços nos serviços de saneamento básico, embora ainda deva
haver um maior comprometimento dos governos federal, estaduais e municipais para que ocorra a universalização do atendimento a água potável
e sistema de esgotamento sanitário. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi comparar a situação do saneamento básico nos municípios
brasileiros através de alunos dos polos de EAD da Estácio que cursaram Gestão Ambiental no ano de 2016, gerando informações que possam ser
utilizadas pelo poder público para a melhora sanitária destas localidades. Para o desenvolvimento deste trabalho, os alunos do Curso Superior
Tecnológico (CST) de Gestão Ambiental da Estácio receberam um convite para preencher um questionário com informações sobre a situação
sanitária do seu município. Por ter um questionário submetido aos alunos, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE:
56952516.0.0000.5581). O questionário é composto de 23 perguntas sobre aspectos individuais, percepção do que é saneamento básico,
reconhecimento de doenças relacionadas à deficiência de saneamento básico, caracterização dos ecossistemas aquáticos de onde o aluno mora,
tipo de abastecimento de água, esgotamento sanitário no município, características da drenagem urbana (ocorrência de enchentes) e coleta e
disposição de resíduos sólidos. Por fim é realizado um convite para participar no projeto como voluntário para análise da qualidade da água. A
aplicação do questionário aos alunos dos polos distribuídos pelo território nacional levou à participação efetiva de 75 alunos de um universo de
aproximadamente 500 alunos matriculados no CST de Gestão Ambiental na Estácio no ano de 2016. A análise dos resultados acerca da atuação
social e ambiental dos nossos alunos revelam que 57% das pessoas que responderam o questionário estão fazendo o CST em Gestão Ambiental
com a pretensão de atuar na área. Isso revela uma oferta na área de profissionais e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade dos docentes
no curso pela formação e estímulo ao pensamento crítico-ambiental dos nossos alunos. Quando questionados sobre a responsabilidade pela
promoção do saneamento básico, 84% dos alunos responderam que compete à sociedade. Como poderia ser assinalada mais de uma alternativa,
77% consideraram que compete ao governo municipal, seguido pelo governo Estadual (73,3%) e governo Federal (68%). Quando questionados
sobre a ocorrência de alguma doença de veiculação hídrica, 48% dos alunos responderam que não sabem se já tiveram algum tipo de doença
como esquistossomose, giardíase, amebíase ou verminose. Mais de 50% dos alunos reconhecem o lançamento de efluentes nos corpos d’água
urbano e 32,9% relataram que os cursos d’água em suas cidades encontram-se canalizados com ausência de mata ciliar. Trinta e oito por cento dos
alunos reconhecem que ocorre a coleta de esgoto e o tratamento, 12,7% indicaram que possuem fossa, 14% despejam diretamente nos
mananciais e 21,5% reconhece que ocorre a coleta mas não há tratamento. A grande dificuldade da integração da melhora do saneamento e
aplicação de políticas de gestão e planejamento ambiental é a dificuldade de reconhecimento da importância das ações ambientais, despreparo
dos órgãos públicos de gestão, pouca disponibilidade de acesso a dados integrados da situação social, econômica e ambiental e dificuldade de
reversão dos processos de degradação ambiental (consumo elevado de recursos e desigualdade socioeconômica). Com os dados gerados neste
trabalho podem ser propostas ações estratégicas para melhorar o atendimento sanitário básico aos municípios através de ações civis, mas com
fundamentação e argumentação, capacitando os futuros profissionais à melhoria na gestão ambiental.
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RESUMO
Diante dos acontecimentos mundiais acerca dos problemas ambientais, surgem debates sobre temas como a sustentabilidade, responsabilidade
social e tecnologia verde, visando como proposito minimizar os impactos no meio ambiente causados principalmente pelo homem, procedendo à
alternativa de aumentar a consciência ambiental da população sobre os impactos sofrido pelo meio ambiente. O marketing verde surge com o
propósito de garantir a lucratividade das empresas e melhorar sua imagem através de medidas mais conscientes. Tendo como objetivos criar
estratégias que valorizem tais preocupações ambientais e que possam ser valorizadas junto aos consumidores conscientes. O tema referido
apresenta como ideal compreender a percepção dos consumidores de São Luís em relação aos produtos verdes, destacando sua valorização e suas
necessidades na escolha do produto. Possibilitando analisar a preocupação com o meio ambiente, a agregação à educação ambiental, o avanço da
tecnologia limpa, a diminuição do uso da matéria-prima, buscando melhorias no meio ambiente e no círculo social. Apresenta como objetivo geral
compreender a percepção das pessoas com relação à valorização e consumo de produtos verdes em São Luís – MA e como objetivos específicos
constatar a disponibilidade dos produtos verdes para a população de São Luís, compreender do perfil do consumidor em relação ao consumo dos
produtos verdes e identificar se o uso dos produtos verdes atende às necessidades dos consumidores. A pesquisa realizada foi quantitativa
exploratória, com aplicação de questionário de questões mistas aplicado individualmente a 60 frequentadores de supermercados da cidade de São
Luís (sendo inclusos todos os frequentadores que se disponibilizarem a participar da pesquisa mediante a assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido); como objetivo específico procurou-se constatar o comportamento dos entrevistados sobre os produtos verdes e sua
disponibilidade no mercado consumidor. Os resultados apontaram que ao serem abordados quanto a sua relação deles com o meio ambiente, os
entrevistados apresentaram como maior resposta que costumam procurar nas embalagens informações sobre a reciclagem com o maior índice de
77%, seguido por 9% cada das respostas relacionadas quanto à procura de informações onde descartar produtos recicláveis e quanto a gastar um
bom tempo nas compras à procura de produtos recicláveis. O menor índice ficou menor com 5% dos consumidores que se preocupam com a
degradação do meio ambiente. Os entrevistados foram questionados quanto ao conhecimento sobre produtos verdes, 63% responderam que
conhecem os produtos verdes e 37% não sabem o que são produtos verdes. Sendo que durante a pesquisa os entrevistados destacaram que os
produtos são de difícil acesso ou possuem valores elevados. Quanto à prática de comprar produtos orgânicos os entrevistados responderam que
algumas vezes compram esses produtos num total de 48%, 30% dos responderam que pouquíssimas vezes compram os produtos, 17% nunca
fazem a prática de comprar produtos orgânicos e 5% dos entrevistados que todas às vezes compram produtos orgânicos. Quando questionados, se
quando compram alimentos as preocupações com o meio ambiente interferem na decisão de compra as respostas obtidas foram as seguintes:
40% dos entrevistados algumas vezes apresentam essa preocupação, 28% apresentam essa preocupação pouquíssimas vezes, 19% toda vez sua
decisão depende da interferência no meio e 13% dos entrevistados esse aspecto não interfere na decisão da compra. Pode-se concluiu que os
consumidores destacam uma preocupação com a degradação do meio ambiente, porém o mercado dificulta as mudanças nas atitudes e no hábito
dos consumidores, por elevar o preço dos produtos verdes, disponibilizar pouca variedade e não divulgar de maneira adequada, onde todos
possam compreender a relação dos produtos verdes com o meio ambiente.
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RESUMO
O presente trabalho se relaciona ao tema finanças pessoais, tendo como objetivo principal analisar como a alfabetização e a educação financeira
são aferidas e quais variáveis influenciam significativamente em cada modelo proposto neste estudo. Ainda, se há evidências de que essas
variáveis se comportam de forma equivalente. Vale destacar que o conceito de educação financeira no Brasil diverge da abordagem da
alfabetização financeira realizada no exterior. O trabalho busca também evidenciar se tal fato acontece na prática. Entender e identificar a
existência de diferenças entre tais conceitos possibilita a adoção de políticas governamentais e programas educacionais voltados diretamente para
o aumento do conhecimento financeiro dos indivíduos. Segundo pesquisas, 47% dos estudos analisados sobre o tema utilizam os termos
alfabetização financeira e educação financeira como conceitos sinônimos. Para atingir os objetivos da pesquisa, realizou-se uma pesquisa de
survey em três amostras selecionadas por conveniência, sendo uma Fundação Autárquica Federal, uma Instituição Superior de Ensino de Capital
Aberto e uma Instituição Superior de Ensino Público Federal. Foi realizada uma pesquisa inicial e reformulado o questionário para a confecção da
amostra final. É importante relatar que todas as questões presentes no questionário possui referencial teórico na literatura acadêmica sobre o
tema de educação financeira. A coleta de dados foi conduzida com a aplicação de um questionário estruturado, a partir das questões mais
relevantes sobre o assunto encontradas na literatura. Foram utilizadas escalas do tipo likert de cinco pontos, escalas numéricas, variáveis dummy e
escalas dicotômicas. O tratamento dos dados se deu por meio de mínimos quadrados ordinários, onde foram aplicados métodos estatísticos de
mínimos quadrados ordinários, testes T e F, além de análises descritivas. Os resultados dos modelos econométricos indicam a existência de
diferenças entre alfabetização e educação financeira em nossa amostra. Este resultado era esperado em razão do enfoque dado no Brasil à
educação financeira correlacionada somente com o conhecimento financeiro. Outros aspectos como atitude e comportamento financeira são
extremamente relevantes, conforme debatido na literatura acadêmica. Assim sendo, devem-se adotar métricas distintas para medir cada
indicador. Além disso, verificou-se também a importância da taxa de poupança presente em todos os indicadores.
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RESUMO
Este artigo é de natureza quantitativa e tem por objetivo abordar questões sobre o consumo e cultura através de uma análise de dados obtidos em
uma escola técnica privada de ensino médio, situada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro. A coleta de dados foi realizada entre os meses
de abril e maio de 2014, com 51 estudantes com faixa etária entre 14 e 19 anos de idade, do sexo masculino, que se encontram devidamente
matriculados nos cursos técnicos da área de gestão da instituição de ensino (Administração, Publicidade e Propaganda e Guia de Turismo). Esse
quantitativo representa aproximadamente 22% do universo analisado, que é representado por 223 alunos de ambos os sexos. Antes da realização
da coleta de dados, viu-se a necessidade de uma melhor explicação do que seria um produto cultural, uma vez que muitos não tinham esse
conhecimento. Nesta análise, buscou-se identificar: o produto cultural mais consumido, quanto (em Reais) era gasto mensalmente, e a idade
média desses alunos. A técnica de amostragem probabilística utilizada foi à sistemática, uma vez que foram criados critérios, pré-estabelecidos,
para a composição da amostra. Os respondentes informaram que o cinema é produto mais consumido. Para tal, foram utilizados métodos
estatísticos para o cálculo de medidas de posição (média, moda, mediana) e medidas de dispersão (amplitude, desvio padrão, variância e o
coeficiente de variação). Além da verificação do coeficiente de variação, onde foi constatado que o mesmo possui uma alta dispersão, logo seus
dados são heterogêneos, uma vez que foi de 91%, um valor maior que 30%. Parte desse estudo foi desenvolvido utilizando como ferramenta o
software SPSS, da IBM, com o intuito de transformar os dados brutos obtidos em informações que possam explicar e dar mais detalhes inerentes
ao objetivo desta pesquisa. Os resultados obtidos com esse estudo apontam que existem evidências que o valor médio gasto pelos alunos deste
colégio é diferente da média populacional informada, o que pode-se comprovar que o consumo médio amostral não segue o consumo médio
populacional, que não é muito interessante uma vez que o consumo da amostra é menor que o consumo da população. Prevendo uma melhoria
para que esses consumos se igualem no futuro, possivelmente, seria a redução dos valores de entradas em cinema, para que com isso, a demanda
por esse tipo de produto seja maior.
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RESUMO
O objetivo geral deste artigo foi compreender as características do empreendedorismo social desenvolvido por meio de uma organização
cooperativista. A metodologia da pesquisa quando aos meios foi o estudo de caso, é descritiva e quanto à abordagem é qualitativa. O foco do
estudo deste trabalho foi realizado na Cooperativa Social de Trabalho Artes Feminina, primeira cooperativa do Brasil formada exclusivamente por
mulheres presas, recebeu menção honrosa na cerimônia do Prêmio Inovare na categoria Prêmio Especial, uma das mais bem conceituadas
premiações da Justiça Brasileira. O trabalho é relevante para a sociedade porque traz o conhecimento sobre os aspectos de empreendimentos
cooperativistas como dinamizadores do empreendedorismo social. Do ponto de vista acadêmico ele aprofunda conhecimento, pois o profissional
de Administração tem como uma de suas funções específicas contribuir para o desenvolvimento da sociedade onde atua ou atuará. Sob o ponto
de vista desta pesquisa, este estudo desperta um interesse maior pelo assunto devido a sua importância e interesse em desenvolver o
conhecimento sobre o assunto, estimulando o interesse de aprofundar o conhecimento. Os dados primários de nossa pesquisa foram obtidos
mediante entrevista devidamente autorizada com roteiro previamente estruturado, contendo cinco questões com a gestora. Os dados secundários
foram levantados por meio de livros e artigos de renomeados autores sobre o assunto, assim como material disponível por meio digital. Por meio
da pesquisa de campo e da aplicação teórica de estudos acerca do empreendedorismo social evidenciamos que este se desenvolve por meio de
uma organização cooperativista através da interconexão entre as suas vertentes e os princípios cooperativos, pois a criação de uma organização
cooperativa não está exclusivamente direcionada ao exercício de atividades que produzam somente valor econômico, mas imprescindivelmente a
criação de valor social. Constatamos que a Cooperativa Social de Trabalho Artes Feminina Empreendedora (COOSTAFE) possui as vertentes
caracterizadoras do empreendedorismo social, porque surgiu para responder as questões sociais da reinserção social de mulheres presas no
sistema carcerário do Estado do Pará. Assume vertente da missão social atrelada a vertente do impacto social que suas atividades produzem para
a sociedade, e por sua vez atrela-se a vertente da inovação social. Sua criação constitui-se um fato inovador, pois foi e continua sendo a primeira
cooperativa do Brasil formada exclusivamente por mulheres presas, um ato a altura de um reconhecimento nacional. A COOSTAFE ainda possui
outras duas vertentes: a sustentabilidade econômica obtida pelas vendas dos mais diferentes produtos feitos pelas próprias cooperadas, isso é o
que mantem o funcionamento da cooperativa e restaura a dignidade humana a suas cooperadas e que positivamente alcança as suas famílias.
Outra vertente são os valores transparência, responsabilidade e democracia atrelam-se aos princípios cooperativos que se assentam prevalecem
em sua gestão e isso a diferencia de empreendimentos rotulados pela palavra social e que infelizmente não transformam nossa sociedade.
Constatamos, ainda, na elaboração da pesquisa que os respaldos teóricos sobre o tema empreendedorismo social, na maioria, são propriamente
de autores de origem estrangeira. Constatamos também que o tema ainda é um conceito aberto e em construção, constatamos mais um outro
elemento através da entrevista da gestora que afirma que “a complexidade da medição do impacto social que a COOSTAFE produz em nossa
Estado, isto é um fato que carece ser estudo e evidenciado”.

Título:

FINANÇAS COMPORTAMENTAIS: UM ESTUDO SOBRE A AVERSÃO À PERDA NA TOMADA DE DECISÃO FINANCEIRA

247

Autor(es) Josiel do Nascimento Oliveira; Everlam Elias Montibeler
E-mail para contato: josiel.financas@gmail.com
IES: UFRRJ
Palavra(s) Chave(s): Finanças comportamentais, Daniel Kanherman, aversão à perda, decisão financeira, mercados eficientes
RESUMO
O tema principal do estudo são as finanças comportamentais, para isso, a pesquisa inicia-se com o estudo da teoria das finanças modernas, às
quais partem da premissa que as pessoas, a partir do momento que tem as informações necessárias, são racionais na tomada de decisão e capazes
de compila-las para toma-las de modo acertado. As teorias das finanças modernas partem da hipóteses de mercados eficientes, no qual se
entende aqueles em que o preço de um ativo financeiro reflete todas as informações disponíveis. Essa hipótese de que os mercados são eficientes,
partem do pressuposto que os investidores são racionais e tomam suas decisões sempre com o objetivo de maximizar o lucro e minimizar os
riscos. Contrapondo esse modelo, às Finanças comportamentais (Behavioral Finance) buscam mostrar questionamentos sobre a hipótese dos
mercados eficientes e na não racionalidade do investidor na hora de fazer seus investimentos. Essa linha de estudo considera que fatores
emocionais estão diretamente ligados ao momento de tomada de decisão. Entre os argumentos que essa teoria defende está às aversões às
perdas, desenvolvida pelo professor Nobel em economia 2002 Daniel Kahneman, que diz que os investidores sentem mais a dor da perda que
prazer em ganho de mesma proporção. Assim esse trabalho procura responder ao seguinte problema: O comportamento do grupo pesquisado
realmente se mostrou coerente em relação as aversões às perdas estudadas por Kahneman? A pesquisa teve como objetivo geral entender à
aversão a perda do grupo analisado e sua influência na tomada de decisão financeira. Partindo desse ponto chegamos aos objetivos
intermediários, que são: comparar a teoria de Kahneman com a pesquisa realizada; analisar a aversão à perda do grupo pesquisado com a amostra
de Kahneman e identificar outros vieses no comportamento do grupo analisado. Trata-se de uma pesquisa quantitativa e de natureza descritiva,
no qual foi utilizado um questionário, aplicado em formato digital como instrumento de coleta, e utilizou-se da análise multivariada, dividida em
pré-análise, exploração do material e interpretação dos dados como instrumento de análise. Os resultados mostraram-se compatíveis com a
pesquisa do professor Kahneman, o que se conclui que existe um comportamento de aversão às perdas no grupo analisado e que podemos adotar
como princípio, uma vez que o estudo já foi analisado em diferentes momentos de tempo e espaço e ambos haviam mostrando-se fidedignos ao
estudo inicial. Estas conclusões podem ser utilizadas para podermos identificar como as pessoas (investidores) se comportam em seus
investimentos e trazer à tona formas de nos blindarmos desses comportamentos, em especial à aversão a perda, que faz com que fundos de
investimentos, planos privados de aposentadoria etc. e outros tipos de investimentos tornem-se enviesados.
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RESUMO
O presente trabalho foi desenvolvido a partir do estudo sobre o uso de novas tecnologias na gestão acadêmica no sentido de verificar a percepção
dos gestores quanto às contribuições geradas pela utilização de tecnologias modernas como apoio aos trabalhos executados na Instituição, assim
como aspectos que dificultam sua internalização no ambiente que atuam. Para a realização deste estudo foi efetuada uma análise bibliográficas de
conceitos relacionados a gestão acadêmica, novas tecnologias, plataformas digitais de ensino, capacitação, dentre outros, e posteriormente foi
efetuada pesquisa de campo onde foi utilizada a técnica de entrevista que serviu como base para a análise de dados. Com vistas a alcançar o
objetivo desse trabalho, foram sugeridas três hipóteses que se confirmaram após a análise dos dados obtidos. Foram coletados dados de 03
participantes, e os resultados revelam que a inserção de novas tecnologias ao processo de gestão acadêmica é primordial para o atingimento dos
objetivos estratégicos da Instituição, no entanto ainda é possível melhorar alguns aspectos internos, a exemplo de promover mais ações de
capacitação e conscientização dos colaboradores, para que os objetivos sejam plenamente alcançados. A intenção desta pesquisa, também foi
estimular a reflexão, já que profissionais que atuam na gestão de Instituições de ensino precisam estar antenados, ou seja, por dentro das
tendências do mundo em que vivemos hoje: cada vez mais dinâmico, com novos paradigmas, desafios e oportunidades, haja vista o cenário de
transformações impostas pelas novas tecnologias. A pesquisa contribuiu de forma satisfatória para a Instituição alvo do trabalho, no sentido de
permitir que a mesma identifique os pontos positivos e negativos que a utilização de tecnologias modernas, incorporadas à gestão, pode agregar à
sua competitividade no mercado. Recomenda-se que, para trabalhos futuros, busque-se um aprofundamento do tema no sentido de verificar
quais tecnologias são mais adequadas à realidade da Instituição, considerando aspectos como região, faixa etária, categoria, classificação, escassez
de recursos, dentre outros. Em vista do exposto, conclui-se que, as tecnologias da informação surgiram para facilitar a vida de todos os membros
da Instituição de ensino, mas é necessário vencer a barreira do medo de mudanças e encará-las como ferramentas necessárias, que, quando
utilizadas, podem resultar em relevante melhoria para a gestão acadêmica, contribuindo para a elevação de sua competitividade e perenidade no
mercado. As tecnologias causaram maiores benefícios em termos de avanço científico, comunicação, lazer, processamento de dados e produção
do conhecimento. Com isso se constitui um impulso e recursos dinâmicos para favorecer o trabalho docente, à medida que, quando bem utilizadas
pelos gestores, professores e alunos permitem intensificar a melhoria das práticas acadêmicas desenvolvidas na instituição.
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RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo analisar a aplicação do Balanced Scorecard - metodologicamente inserido no planejamento estratégico do
Tribunal Regional Eleitoral do Pará - com a finalidade de verificar como a gestão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará absorveu e implementou o
uso do Balanced Scorecard, para transmitir aos servidores e orientá-los a auferir resultados precisos. Para isso, realizou-se uma pesquisa
metodologicamente qualitativa: quanto aos fins, esta pesquisa foi exploratória; e quanto aos meios, a pesquisa foi um estudo de caso e
bibliográfico. Os objetivos específicos foram: a) conceituar a administração estratégica e o Balanced Scorecad; b) averiguar o processo de
implementação da estratégia; c) compreender os desdobramentos do planejamento estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. O tema
abordado é relevante porque possibilita o conhecimento dos processos de gestão estratégica, assim como, a importância da ferramenta
estratégica - o BSC aplicado em organização pública. Além de estudar e conhecer a sua aplicação, é também possível compreender as dificuldades
para a sua implementação e os desafios de traduzir aos servidores as estratégias do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Trazer o BSC para estudo
implica, também, em estudar a estratégia. Esta como sendo a raiz onde estão fincadas todas as ferramentas, permite a compreensão das
evoluções e transformações que foram e são perceptíveis no decorrer de todo o processo estratégico dentro das organizações. Como instrumento
de pesquisa, utilizou-se questionários de aplicação e entrevistas em dezesseis coordenadorias da instituição com: 1 secretário, 1 assessor de
Planejamento e 21 servidores. Primeiramente, pode-se observar sobre a importância do uso do BSC que é fundamental e, em seguida, foi
perceptível observar que apenas 33% o conhece, embora exista uma grande compreensão do Planejamento Estratégico pela maioria dos
entrevistados (57%). Os resultados apontaram que o Balanced Scorecard - inserido no Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do
Pará - ainda é pouco conhecido pelos servidores e há uma comunicação interna não tão efetiva, uma vez que foi testado através dos questionários
aplicados. Entretanto, o Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará tem sido um excelente guia para consecução dos
objetivos estratégicos (macro desafios), contribuído no alcance das metas e indicadores.
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RESUMO
Perante um cenário de constantes alterações econômicas entender a comercialização dos agrotóxicos se faz necessária, sento esta uma prática de
interesse de ambientalistas e governos, mas que infelizmente ambos parecem silenciados devido o interesse de minorias capitalistas. Muito
embora ainda seja latente o dispor de bibliografia direcionada ao tema em estudo, quando se leva em consideração o cenário nacional, é possível
se deparar com pesquisas e conteúdos científicos muito tímidos e geralmente desatualizados. Objetiva-se então entender como as empresas do
mercado de agroquímicos procedem no cenário local, quais seus métodos e suas práticas de comercialização perante as estratégias de marketing
da atualidade. O problema considerado nesta pesquisa se refere ao tamanho do market-share das vendas e quais os principais fabricantes
participantes deste mercado, é sem sombra de dúvidas um instrumento de análise. O trabalho em questão trata-se de pesquisa exploratória sendo
que o método aplicado é o indutivo com pesquisa qualitativa e quantitativa, usando a técnica de observação direta extensiva com aplicação de
questionário direto semiestruturado formulado com perguntas de cunho demográfico, cultural e objetivo, entre o período de novembro de 2011 a
dezembro de 2012. Realizou-se um censo com os proprietários de empresas revendedoras de agrotóxicos e selecionou-se uma amostra de 40
produtores/consumidores de produtos agroquímicos. No que tange ao índice de comercialização de agrotóxicos, situam-se entre os produtos que
são comercializados: os praguicidas, com 75% das vendas e os herbicidas com 25% das vendas. Entre os praguicidas comercializados, o maior
índice de vendas foi do ENGEOTM PLENO. Já o segundo maior foi do D.M.A* 800 BR. Constatou-se que 75% das empresas pesquisadas dispõe de
assistência técnica semanal. Conforme a pesquisa, 75% dos indivíduos pesquisados afirmaram que a empresa Constatou-se que 75% das empresas
pesquisadas sempre aconselham seus clientes a tomarem os devidos cuidados. Evidenciou-se ainda que as empresas orientam seus clientes a
sempre que concluírem a aplicação do agrotóxico da lavoura deve-se realizar o processo de tríplice lavagem, processo que necessita realizar-se
sempre que for utilizado todo o conteúdo do recipiente. A pesquisa evidenciou que 65% dos entrevistados afirmaram que aplicam Folisuper 600
BR. Esse dado confronta-se com a afirmação das empresas legalizadas que comercializam agrotóxicos já que segundo a pesquisa os produtos com
maior índice de vendas é o D.M.A* 800 BR e o ENGEOTM PLENO. Constatou-se ainda que entre os produtores pesquisados, há um investimento de
R$ 250,00 anuais para aquisição de agrotóxicos por 75% destes. Conclui-se que a comercialização agrícola tem um papel fundamental na
economia de modo que o encaminhamento organizado da produção agrícola permite que os consumidores finais obtenham produtos com as
características desejadas. O mercado de agrotóxicos ou o market-share desse mercado é encabeçado por uma única empresa na cidade, situação
que se deu após as sanções advindas da aplicação da legislação inicialmente citada. Quanto às empresas de maior representatividade no
fornecimento de insumos para o comércio de agrotóxicos praticado no município, depara-se com o oligopólio do mercado de forma que este é
encabeçado pela Syngenta como fabricante principal.
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RESUMO
Com a atual crise na economia ao longo dos últimos anos (2015/2017), os temas educação e alfabetização financeira são frequentes nas
discussões dos cidadãos. É cada vez mais evidente que os erros financeiros impactam o bem-estar individual, bem como criam externalidades
negativas que afetam toda a economia (HUSTON, 2010). Este trabalho trata a alfabetização financeira como um conjunto do comportamento
financeiro, conhecimento financeiro e atitude financeira – se esses forem desenvolvidos, a alfabetização melhora e possui grande potencial de
melhoria da qualidade de vida do indivíduo. Foi realizada uma pesquisa quantitativa na unidade de Mangaratiba (RJ) da empresa Vale S/A e da
sede regional da Assembleia de Deus ministério de Madureira no bairro Campo Grande. O trabalho foi realizado através de questionário
estruturado com uso de respostas na escala likert, sendo que todas as questões desenvolvidas foram obtidas da literatura acadêmica sobre o
tema. Ao longo do trabalho, foi realizada a investigação através dos mínimos quadrados ordinários, a fim de verificar se a teoria das inteligências
múltiplas de Gardner representa alguma explicação significativa sobre os itens financeiros pesquisados. Os resultados indicam que a inteligência
lógico-matemática e a intrapessoal têm relevância estatística para variação do resultado da alfabetização financeira, do comportamento
financeiro, do conhecimento financeiro e da atitude financeira. Também foram analisadas quais variáveis demográficas e socioeconômicas
apresentavam significância em nossa amostra. Foi verificada a influência da idade, da renda mensal familiar, do gênero, da quantidade de
dependentes financeiros, da escolaridade completa e do estado civil sobre indicadores financeiros. As que apresentaram forte correlação entre si
foram a renda mensal familiar e a escolaridade: quanto maior for esta, maior será aquela. Vale ressaltar que foram as únicas socioeconômicas e
demográficas que apresentaram significância estatística para explicação do modelo. Com a realização deste trabalho, foi possível identificar quais
variáveis podem ser desenvolvidas no intuito de melhorar o nível de alfabetização financeira das pessoas, reduzindo assim os erros na gestão das
finanças pessoais. Tal fato é relevante em virtude da possibilidade da orientação de políticas públicas nessa área que melhorem o nível da
alfabetização financeira no contexto nacional
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RESUMO
O número de pessoas a procura de produtos que não fazem testes em animais cresce a todo instante e muitas empresas estão apostando nessa
responsabilidade, mas, que em partes não conseguem abordar tão bem essa sua ação. Este trabalho buscou reconhecer e compreender se os
clientes da O Boticário dão relevância na hora de sua compra ao ser expostos a informação das práticas cruelty-free. Verificar conceitos como:
Marketing, Marca, Percepção dos clientes a partir dos testes em animais e a Indústria de cosméticos e coletar dados junto a clientes da empresa
por meio de questionário. Para tanto, utilizou-se de pesquisas bibliográficas, exploratória e quantitativa. Alguns autores foram de extrema
importância para o desenvolvimento do trabalho, tais como Kotler (2012), Ketler (2012) e Machado (2003) bem como o site da PEA foi
fundamental para complementação deste trabalho. O método utilizado para pesquisa foi o de estudo de campo através de questionário aplicados
a clientes da empresa. As informações obtidas através dos questionários foram transformadas em resultados como o grau de conhecimento dos
participantes, o seu interesse sobre o assunto e a importância das responsabilidades socioambientais. A pesquisa teve como resultado que a
maioria dos participantes têm conhecimento sobre o assunto e mesmo assim não optam por produtos Cruelty Free, o resultado dos questionários
aponta que a temática é algo relevante e importante para os participantes. Apesar de não comprarem produtos com determinada
responsabilidade, os participantes afirmam que dariam preferência a produtos Cruelty Free e acham importante também que as empresas
cumpram com suas responsabilidades socioambientais, assim como consideram importante que o cliente tenha conhecimento sobre o assunto.
Conclui-se que a empresa com esse tipo de responsabilidade poderia divulgar melhor os seus produtos e atingir todo o público, reforçando e
agregando mais valor à sua marca. Algumas práticas de divulgação poderiam ser adotadas como as de embalagens, propagandas de
conscientização, informativos dentro das lojas, redes sociais e mídias.
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RESUMO
O crescimento recente do número de matrículas nos cursos de graduação oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior (IES) localizadas na
Baixada Fluminense, região de forte concentração populacional, alto desenvolvimento econômico e muito baixos IDHs, precisa ser considerado
como um fenômeno social e para tanto ser estudado através de pesquisas relevantes. O predomínio do gênero feminino no número de matrículas
já foi apresentado pelo Censo do Ensino Superior realizado pelo Ministério da Educação em 2012 chamando atenção para o curso de
Administração estar na segunda opção para as mulheres, apresentando uma pequena diferença da primeira colocada Pedagogia. O Relatório de
Gênero publicado pelo IBGE em 2014, que teve como base o Censo Populacional de 2010, revela pouco progresso nas questões de gênero no país.
Em publicação recente, o Fórum Mundial relata que ainda serão precisos noventa e cinco anos para que as diferenças de gênero sejam superadas
no Brasil. Tal situação remete o compromisso das Universidades brasileiras, que tem em sua vocação o tripé ensino, pesquisa e extensão, de
criarem mecanismos que monitorem estes fenômenos e elaborem projetos voltados à redução das desigualdades e promoção de justiça social.
Neste contexto foi criado um projeto, cujo nome é o mesmo do título deste artigo, que teve seu início no ano de 2015, com a proposta de
apresentar as informações relevantes de uma pesquisa de campo que fez uso de entrevista na forma de questionário com questões abertas e
fechadas sobre a percepção e expectativas de 521 discentes do curso de Administração de Empresas da Universidade Estácio de Sá localizada na
Cidade de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro. Através da investigação entre alunos de diferentes períodos de um mesmo
curso, buscou-se obter respostas sobre o perfil sócio, econômico e cultural dos alunos alinhadas às perspectivas de crescimento em relação ao sua
formação e colocação no mercado de trabalho. O momento atual da pesquisa pode revelar a forte concentração de alunos do gênero feminino,
solteiros, nascidos na Região Sudeste, sem filhos, bolsistas FIES, sem graduação anterior, oriundos de escola pública, trabalhador com carteira
assinada, atuando no setor de serviços, com menos de três anos em sua empresa atual, dependentes economicamente do pai/mãe com ensino
médio, que esperam alcançar com a graduação uma melhor colocação no mercado, pretendem continuar estudando, raramente frequentam a
biblioteca da Unidade e indicam a ansiedade como principal dificuldade emocional que interfere no seu desempenho acadêmico indicando baixo
desempenho e falta de motivação para estudar. O projeto, neste momento, se encontra em sua segunda etapa que consiste na preparação de
alunos-voluntários de Iniciação Científica para o cruzamento de dados dos questionários, no dobramento investigativo para melhor compreensão
das barreiras enfrentadas pelas atuais administradoras das empresas da Baixada Fluminense e a criação de um Fórum permanente de debates para
o enfrentamento dos desafios das administradoras do Século XXI em setembro de 2017.
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RESUMO
O treinamento e o desenvolvimento dos profissionais técnicos são fatores fundamentais para o sucesso da qualidade dos produtos e serviços. Para
isso, as empresas estão buscando e investindo em novas alternativas no treinamento de funcionários e para isso, este trabalho comprovou que
objetos virtuais em três dimensões 3D combinados com a tecnologia de Realidade Aumentada (RA) podem trazer resultados efetivos neste campo.
Estas técnicas permitem que as organizações consigam repassar com maior facilidade, conhecimentos e habilidades não somente teóricas, mas de
manuseio de ferramentais específicos, que seriam mais fáceis de ensinar na prática, se o referido equipamento estivesse fisicamente presente,
mas nem sempre isto é possível. A realidade Aumentada é uma técnica utilizada para a visualização de objetos virtuais (que são gerados a partir do
computador) sobre o ambiente real, em que se encontra no nosso redor. Dentro deste contexto, os objetivos deste trabalho foram: pesquisar
sobre plataformas de Realidade Aumentada e o uso da plataforma de desenvolvimento de game Unity; testar e comparar tecnologias para
escaneamento em 3D de equipamentos a serem feitos treinamentos; gerar um protótipo com objetos escaneados para uma simulação de
treinamento técnico de forma virtual; avaliar o impacto deste protótipo depois de apresentado para os entrevistados. Na metodologia, foi
utilizado a pesquisa exploratória incluindo pesquisa experimental e prototipagem e então foi testado em um grupo de alunos universitários do
curso de Administração que buscavam ferramentas em treinamento empresarial e para um segundo grupo formados por profissionais relacionado
a mecânica de automóveis e designers instrucionais, que costumam elaborar materiais para educação à distância de cursos que envolvem
montagem de motores. Foram digitalizados equipamentos em 3D pelo scanner Structure Sensor, que é acoplado a um tablet Ipad pro, depois, com
SDK do sistema Android e plugin Vuforia, foi possível realizar o desenvolvimento do protótipo pela plataforma Unity3D. Após instalado o protótipo
de aplicativo em um celular smartphone, foram realizados os testes, com as pessoas visualizando pelo celular, as peças virtuais no ambiente real e
os resultados foram bastante encorajadores. As peças escaneadas ficaram satisfatórias, apesar da dificuldade nas peças com brilho. Tanto o
primeiro grupo, com estudantes de administração que avaliava ferramentas de treinamento empresarial, como um segundo grupo que analisou o
potencial desta ferramenta de RA para treinamento em manutenção de motores, foi avaliado que a ferramenta tem uma grande contribuição para
o aprendizado das técnicas de montagem e desmontagem de motores e outros equipamentos. Apesar de que 55,56 % dos entrevistados não
conheciam anteriormente a RA, 74,07% responderam que baixariam o aplicativo em seu próprio celular para conhecer melhor esta tecnologia.
Percebeu-se a predominância do sistema operacional Android entre os participantes, sendo que 51,85% possuíam este sistema. Um significativo
resultado foi que 100% dos entrevistados acharam interessante esta tecnologia de RA. As conclusões deste trabalho apontaram que o
escaneamento em 3D pode ser uma boa forma de obtenção de objetos em 3D para utilização na RA, pois é mais rápido do que criar e modelar os
objetos e tem muito realismo de textura. Quanto às tecnologias para desenvolvimento de aplicativo em RA, a plataforma Unity se mostrou a mais
completa para a realização de várias alternativas de apresentações propostas, permitindo visualizações em óculos de Realidade Virtual, em
computadores, tablets ou celulares. Esta combinação de técnicas permitiu que a experiência junto ao equipamento virtual em que se pretende
fazer o treinamento, fosse muito realista, pois as cores e texturas captadas no escaneamento, trouxeram muita similaridade com equipamentos
físico e reais, fato que os entrevistados enfatizaram de forma positiva para um treinamento.
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RESUMO
O presente trabalho buscou Identificar e, ao mesmo tempo, explicar acerca da importância do marketing como fator motivador do público interno
nas empresas e seus impactos nos resultados internos e externos. Para tanto foi adotada a metodologia de pesquisa bibliográfica em livros, artigos
e sites na internet, que serviram como valiosas ferramentas para analisar e compreender o poder do endomarketing na vida profissional dos
colaboradores, nas suas relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho e como instrumento motivacional capaz de conduzir às metas
institucionais almejadas. A pesquisa apresenta conceitos de marketing voltado tanto para o público interno quanto externo; fala do poder da
comunicação no âmbito dos processos que cerceiam o endomarketing e apresenta evidências acerca da motivação como fator imprescindível à
qualidade dos resultados. Assim sendo, o estudo mostrou que o endomarketing contribui, positivamente, para o estabelecimento de um
satisfatório clima organizacional, na medida que estreita a relação entre os diversos departamentos e, sobretudo, contribui para a motivação dos
colaboradores que passam a estreitar suas relações interpessoais em prol do alcance de resultados estratégicos organizacionais. O estudo
mostrou, ainda, que uma boa política de remuneração, por si só, não é autossuficiente para garantir o engajamento satisfatório dos colaboradores
frente às atividades que precisam ser realizadas com eficiência e eficácia em prol do alcance das metas, mas que, ao invés disso, medidas
alternativas como a criação de um programa de endomarketing devem ser adotadas neste sentido, pois pode vir a ser a solução, de custo
relativamente baixo, que se pretende como alternativa eficaz em prol do alcance de resultados. Contudo, o grande desafio é adequá-los às
necessidades do público interno e mostrar-se eficiente e capaz de suprir todas as necessidades com o tráfego de informações e a geração de
conhecimentos úteis relacionados à empresa que os colaboradores precisam obter para orquestrar suas atividades com a cumplicidade e
qualidade almejadas. Por este motivo e por meio da metodologia de pesquisas bibliográficas com as finalidades exploratória e descritiva, este
trabalho busca compreender e apresentar o emprego do endomarketing nas empresas como importante ferramenta para disseminação de
informações e conhecimentos no âmbito interno da organização, na condução de fatores que resultam na motivação do cliente interno e,
consequentemente, seu valor para o alcance de resultados almejados.
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RESUMO
O artigo apresenta como tema o uso do marketing nas Instituições de Ensino Superior particulares em Porto Alegre. No problema de pesquisa
questionou-se quais as ferramentas e estratégias de marketing usadas pelas IES (Instituição de Ensino Superior) para sobreviver, competir e
angariar alunos em tempos de grande competitividade com novas faculdades e cursos com ofertas de Ensino à Distância? O objetivo da pesquisa
foi identificar qual o uso do marketing nessas instituições, de que forma, e que estratégias de marketing são usadas para driblar a concorrência
evidente nos últimos anos com o aumento da oferta de vagas e a diminuição ou estagnação da demanda de alunos e fortalecer a sua marca. Em
um panorama no qual se tem muitas novas faculdades e ofertas de cursos à distância, com custo baixo de mensalidade e grandes facilidades de
acesso a vaga, mais vagas do que candidatos, o marketing é fundamental para driblar a competitividade. Dentre as ferramentas de marketing,
existe a mídia em outdoors e cartazes em ônibus, promoções e descontos a alunos em troca de indicação de novos entrantes, mídias sociais e
anúncios em rádios, jornais e televisão. Para se manter no mercado, é imprescindível, que as IES invistam em marketing cada vez mais. A
metodologia utilizada no primeiro momento foi uma revisão bibliográfica, com consulta a livros, revistas, artigos e dissertações, onde concluímos
que foi com o art. 1° do decreto 2306 (19/08/1997) que aconteceu a mudança de maior impacto para o rumo das IES, pois através deste decreto
que as instituições podiam assumir qualquer forma admitida por lei ou seja as IES que até então tinham que ser sem fins lucrativos e isso não
animava o empresariado brasileiro a investir no setor, podiam agora assumir natureza civil comercial, em outras palavras passam a ter fins
lucrativos. De fato, a dinâmica de regulação da área da educação possibilitou a constituição de um campo eminentemente vinculado ao mercado,
trazendo a concepção, para as instituições, de aluno-cliente, sendo impositiva a adoção de estratégias para viabilizar a operação das IES com a
aquisição e retenção de alunos. O desenvolvimento tecnológico e as novas formas de relacionamento interpessoal propiciaram o surgimento da
oferta de diversos cursos na modalidade de ensino à distância, conceito que possibilita a criação de cursos sem os mesmos custos operacionais
suportados pelas instituições que atuam de forma exclusivamente física. Hoje, é primordial que a instituição de ensino superior invista em
marketing para sobreviver no mercado, na medida em que esta disciplina fornece inúmeras técnicas e ferramentas para vencer ou driblar a
concorrência, conseguir sucesso e se manter em uma boa posição no mercado. O marketing não é somente propaganda. A instituição que faz um
bom uso de suas estratégias alcança a valorização e divulgação da marca. Tendo isso em vista, resta ponderar quais as estratégias de marketing
usadas hoje pelas instituições de ensino superior privado? O que traz resultado? De que forma as instituições usam das ferramentas de marketing
para construir um diferencial na hora da escolha do aluno? Para elucidar estas questões utilizamos o método de pesquisa qualitativa por meio de
um questionário respondido por três profissionais representantes das três IES privadas pesquisadas. Após essa entrevista concluímos que as
estratégias de marketing usadas hoje pelas instituições de ensino superior privado pesquisadas são variadas e amplas, sendo citadas estratégia de
fortificação da marca, estratégia de segmentação, estratégias de fidelização pela qualidade do produto, estratégia de "guerrilha" disputa de preço
oferta de financiamento. O que traz resultado mencionado pelos participantes da pesquisa foi: o reconhecimento da qualidade pelo aluno, as
notas no MEC que certificam a qualidade, ações externas ativas, financiamentos, parcelamentos, fidelização através de atendimento de soluções
de problemas e marketing de relacionamento.
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RESUMO
O presente estudo, realizado na linha de pesquisa de Gestão de Pessoas, abordou o tema Capital Humano e teve como problema de pesquisa Qual
o fator que mais influência na valorização do Capital Humano em uma Entidade Fechada de Previdência Complementar na percepção dos
colaboradores? O Objetivo Geral foi Analisar qual o fator que mais influência na valorização do Capital Humano em uma Entidade Fechada de
Previdência Complementar na percepção dos colaboradores. Os objetivos específicos foram: Identificar os fatores que influenciam na valorização
do capital humano; Identificar a relação da percepção dos colaboradores com os fatores que influenciam na valorização do capital humano;
Enfatizar a importância da valorização do capital humano para a continuidade das organizações. Foram levantadas as hipóteses: H1 – O fator
Recompensas; H2 – O fator Desenvolvimento; H3 – O fator Manutenção. A Metodologia foi classificada como bibliográfica, de campo, explicativa.
Teve como universo o corpo efetivo, composto de 58 colaboradores, de uma Entidade Fechada de Previdência Complementar tendo como
amostra 34 pessoas que se dispuseram a participar da pesquisa. A coleta de dados se deu de forma virtual através de questionário online,
elaborado no Formulário Google, composto de caracterização do indivíduo e de quinze afirmativas de múltipla escolha. Nos resultados as três
hipóteses tiveram uma média de concordância satisfatória, acima de 70%. O fator Recompensas obteve uma média de 80% abordando aspectos
quanto à remuneração fixa, remuneração variável e benefícios. O fator Desenvolvimento, com a média mais baixa (71,76%), abordou aspectos
quanto ao treinamento e desenvolvimento. O fator Manutenção obteve a maior média (87,65%) e abordou aspectos sobre ações promovidas pela
empresa para reter seus talentos. Os resultados obtidos permitem concluir que a valorização do capital humano é uma fonte de estímulo para as
pessoas alcançarem seus objetivos profissionais e pessoais, o que colabora de forma imprescindível para a manutenção e para a continuidade das
organizações. A conclusão deste estudo demonstra que a hipótese H3 – O fator Manutenção foi confirmado, pois a percepção dos colaboradores é
de que a organização lida com os seus trabalhadores de uma forma satisfatória, oferece condições físicas e psicológicas saudáveis no ambiente de
trabalho, tratando-os com respeito e solidariedade. A organização apresenta condições satisfatórias quanto à manutenção do seu pessoal, mas
ainda pode melhorar em relação às campanhas de medicina preventiva que poderiam ocorrer com maior frequência. Apesar de as recompensas
atenderem as necessidades dos colaboradores, verifica-se que poderia ter um maior equilíbrio nos salários entre os cargos de mesma
importância/nível e que os incentivos salariais poderiam ser melhores. Recomenda-se que a empresa verifique suas estratégias quanto ao
desenvolvimento do seu pessoal pelo fato de esse fator ter obtido o menor percentual de concordância. Verifica-se a necessidade de atenção
quanto às condições de desenvolvimento para aprendizado contínuo, quanto ao treinamento decorrente de transformações tecnológicas,
mudanças nos sistemas e no conteúdo de trabalho, e, principalmente, no treinamento de novos funcionários para prepará-los para assumir suas
atividades, pelo fato de, esse último, ter obtido o menor percentual de toda a pesquisa (52,94%), onde, praticamente, metade dos participantes
percebe que a organização não disponibiliza de treinamento adequado e suficiente para preparar novos funcionários. Portanto, o papel das
organizações, onde as pessoas passam a maior parte do seu tempo, é proporcionar meios para fazer com que as pessoas se sintam úteis e
importantes perante o que podem trazer como resultados eficazes através de possibilidades propícias para o seu trabalho, resultando em uma
percepção positiva quanto a sua valorização, resultando em condições plenas para a continuidade das organizações.
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RESUMO
A necessidade de demonstrar as informações geradas pela contabilidade ambiental se torna emergente, devido aos impactos ambientais causados
pelas atividades de geração e distribuição de energia. Dessa forma, essa pesquisa buscou responder à seguinte questão: as empresas do setor
ramo energético, divulgam informações ambientais relativas à interação da entidade com o meio ambiente, de acordo com a Norma Brasileira de
Contabilidade Técnica (NBC T-15)? O referido trabalho tem como problema de pesquisa explicar se as empresas do ramo energético que compõe o
índice carbono eficiente (ICO2) divulgam informações ambientais relativas a interação da entidade com o meio ambiente, conforme a NBC T-15.
Para solucionar o problema de pesquisa, temos como objetivos específicos: descrever o desenvolvimento da contabilidade ambiental no Brasil;
identificar quais informações relativas a interação da entidade com o meio ambiente, devem ser evidenciados conforme a NBC T-15; explicar a
formação e composição da carteira do índice carbono eficiente (ICO2); descrever a atuação das empresas que compõe o índice carbono eficiente
(ICO2) no mercado energético. A pesquisa pretende contribuir para a comunidade acadêmica e empresas de modo geral, enfatizando a relevância
do assunto, e gerando informações úteis sobre a utilização de recursos da contabilidade ambiental e sua evidenciação para a tomada de decisão.
Desse modo, procurar responder se as empresas do ramo energético que compõe o índice carbono eficiente (ICO2) divulgam informações
ambientais, relativas a interação da entidade com o meio ambiente, conforme a NBC T-15. A pesquisa descritiva/qualitativa, com o período
referente à 2015 e 2016, nas empresas do ramo energético que compõe o índice carbono eficiente (ICO2) da BM&FBOVESPA. A revisão da
literatura apresenta aspectos relevantes relacionados à contabilidade ambiental e evidenciação ambiental. Os resultados demonstraram que elas
divulgam parcialmente suas informações relativas à interação com o meio ambiente, apresentando-as principalmente nos relatórios de
sustentabilidade. As empresas analisadas, Cemig e CPFL Energia, apresentaram níveis semelhantes de divulgação, necessitando, porém de uma
evidenciação em uma demonstração separada, conforme informa a NBC T15. Foram analisados os relatórios de sustentabilidade e demonstrações
financeiras dos anos de 2015 e 2016, das empresas Cemig e CPFL Energia do ramo energético que compõe o índice carbono eficiente da
BM&FBOVESPA. Foram verificadas as informações de natureza ambiental referente à interação com o meio ambiente, conforme as diretrizes da
NBC T15 e constatou-se que as empresas evidenciam parcialmente suas informações e de forma espessa, encontrando grande dificuldade em
obter informações mais concisa e resumida. Vale salientar ainda que a maioria das informações foi encontrada nos respectivos relatórios de
sustentabilidade. Torna-se importante, portanto evidenciar suas informações de cunho ambiental de forma separada, conforme rege a NBC T15, a
fim de uma melhor apresentação aos seus stakeholders. Esse estudo torna-se importante devido à necessidade de esclarecimento das informações
referentes aos impactos que as atividades de geração e distribuição de energia causam no meio ambiente, e a consciência que as empresas têm
em investir parte de seu lucro na reversão, preservação e manutenção dos recursos naturais.
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RESUMO

A disciplina de Contabilidade (e todas derivadas) é temida pela maioria dos alunos, talvez pela maneira como é ensinada, talvez por ocorrer uma
associação com a também temida matemática. Normalmente, nos cursos de graduação, deparamo-nos com o ensino tradicional, onde o professor
escreve no quadro negro os conteúdos que julga importante, havendo pouca participação dos estudantes. Isso faz com que os alunos fiquem
desestimulados a apreender a disciplina, pois o que é ensinado a eles dificilmente é direcionado à prática em seu cotidiano. O presente trabalho
propõe-se a analisar a importância do lúdico na aprendizagem de contabilidade para graduandos, tornando, através de jogos, os conceitos e
práticas contábeis mais próximo mais próximo da realidade social, permitindo aos alunos a percepção das ciências Contábeis no mercado, na
faculdade e na sociedade. Através do presente trabalho, tem-se como objetivo apresentar práticas alternativas de ensino de contabilidade,
fomentando a criatividade do aluno, retirando o professor do lugar central e agindo como mediador de grupo, intervindo através de observações,
tirando dúvidas sobre as aplicações práticas dos conceitos da disciplina durante o jogo. A metodologia utilizada é a pesquisa de campo, porque a
coleta de dados ocorre a partir de observações feitas durante os jogos e avaliações posteriores dos grupos. A pesquisa também possui uma
abordagem qualitativa, referente à análise de dados e interpretação dos resultados. Bicudo (2004) menciona que o qualitativo engloba a ideia do
sujeito, possível de expor sensações e opiniões. O significado atribuído a essa concepção de pesquisa também engloba noções a respeito de
percepções de diferenças e semelhanças de aspectos comparáveis de experiências. A adaptação ocorreu a partir do jogo Super Banco Imobiliário,
tendo inserido, além das regras inerentes, análise do patrimônio ao final de cada rodada, cabendo a cada participante mencionar os lançamentos
contábeis relativos as suas respectivas jogadas. Sendo trabalhado as definições de ativo, passivo, Patrimônio Líquido, receita e despesa (de acordo
com as normas do Comitê de pronunciamento contábeis). Vale Ressaltar que o jogo transcorre sobe a ótica dos princípios contábeis, sendo o da
competência o mais presente, cabendo aos jogadores identificarem outros princípios com base nas operações que efetuarem. A participação,
através de resposta conceituais é também critério de pontuação, assim como a confecção do balanço patrimonial e da Demonstração de
Resultado de Exercício ao fim do jogo. O vencedor é escolhido com base em 3 dados: resultado no jogo, domínio conceitual apresentado
(respostas corretas) elaboração correta das Demonstrações contábeis. Como resultado parcial, temos o jogo já foi estruturado e agora vamos para
fase prática, na qual será aplicado em universidades; toda parte de regras já foi concluída e está inserida dentro das normas contábeis.
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RESUMO
O ativo intangível tem crescido sua relevância no universo contábil/financeiro em pesquisas acadêmicas como gerador de riqueza para as
empresas. A Contabilidade, no Brasil, como ciência que estuda o patrimônio das empresas, até recentemente não abordava o contexto do Ativo
Intangível, contudo a partir do alinhamento da contabilidade com as normas internacionais, através das Leis, 11.638/2007, 11.941/2009 e dos
apontamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) esse processo foi revertido com a divulgação do CPC 04 – Ativos Intangíveis houve
um maior esclarecimento sobre o tema. Assim, o objetivo dessa pesquisa é identificar como os investimentos feitos nos tipos de intangíveis
influenciam o grau de intangibilidade das empresas farmacêuticas, um ramo que investe em pesquisa e desenvolvimento de produtos para se
atualizar no mercado, e que nos últimos anos tem apresentado uma importante evolução no país. No presente trabalho, realizou-se uma
regressão linear múltipla utilizando teste de hipótese para estimar uma regressão amostral e fazer inferências sobre a população. Inicialmente,
foram apresentadas uma amostra com 13 empresas farmacêuticas brasileiras listadas na BMF&Bovespa, no período de 2011 a 2015, sendo
retiradas as empresas que não tinham as Demonstrações Contábeis para o período, restando uma amostra com 8 empresas. Optou-se por coletar
dados das empresas brasileiras participantes da BM&FBOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo), com o auxílio do software Economática® bem
como, análise nas notas explicativas das empresas e, posteriormente utilizou-se o programa Microsoft Excell® para a análise das regressões. Com
base no objetivo proposto, testou-se o Grau de Intangibilidade com as variáveis Ativo Intangível, Retorno sobre Investimentos e Gastos com P&D,
evidenciando que as empresas pesquisadas não informaram o valor com gastos em pesquisa em suas demonstrações de resultado e apenas a
variável Grau de Intangibilidade mostrou-se estatisticamente significante para os dados da pesquisa.
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RESUMO
Nos últimos 50 anos, acadêmicos, profissionais, companhias e instituições que normatizam a contabilidade (International Accounting Standard
Board - IASB, Financial Accounting Standard Board - FASB e anteriores, também denominados em conjunto como “boards”) avaliaram a
contabilização de combinações de negócios sob diversos métodos, especialmente o método da união de participações (pooling method), o
método de aquisição (acquisition/purchase method) e o método fresh-start. Com a evolução da teoria da contabilidade, as normas permitiram,
exigiram ou mesmo proibiram a utilização de determinados métodos, bem como também foram modificadas as regras de contabilização para o
goodwill. O presente trabalho teve como objetivo identificar os avanços teóricos na contabilização de fusões perfeitas (merger of equals), bem
como avaliar a contabilização pelo método fresh-start. Com isso, este artigo avalia as teorias de contabilização de combinação de negócios no
contexto de um merger of equals, especialmente o método fresh-start, para avaliar os benefícios de sua utilização, bem como eventuais
dificuldades de implementação. No que tange os procedimentos metodológicos, este trabalho classifica-se como exploratório-descritivo, quanto
aos objetivos e a abordagem do problema; e documental e bibliográfica, quanto às técnicas. Há ainda a apresentação, através de exemplo fictício,
dos impactos de cada método (pooling method, acquisition method e método fresh-start) e também a consideração de contabilizar-se o goodwill
ou realizar a baixa (write-off) imediatamente. Esta pesquisa demonstra as diferenças do método fresh-start em relação ao acquisition method e ao
pooling method, considerando as dificuldades de implementação e os benefícios resultantes desta metodologia no caso de merger of equals. Além
disso, este artigo avalia problemas teóricos identificados nos métodos apresentados, considerando o posicionamento mais recente dos boards.
Dentre os resultados que este trabalho apresenta destaca-se que apesar de um merger of equals ser considerado um evento raro no contexto de
combinações de negócios, os valores e companhias envolvidas são relevantes. Os resultados deste trabalho avaliam que a essência da transação
não é representada pelo acquisition method ou pelo pooling method, mas sim pelo método fresh-start. Não obstante, percebe-se a ocorrência de
diversas merger of equals relevantes nas últimas 2 décadas como DaimlerChrysler, Alcatel-Lucent e o mais recente, que ainda está em andamento,
o caso Dow-Dupont; e em todos estes casos a contabilização pelo método fresh-start não foi aplicada, apesar do posicionamento favorável dos
boards.
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RESUMO
A expansão das entidades em novos mercados e/ou atividades, produtos e serviços têm provocado diversas formas de conglomerados
empresariais, que por sua vez, dão origem a um conjunto heterogêneo de informações que devem atender aos interesses específicos de cada
usuário da demonstração financeira. Destaca-se que a utilidade da informação por segmento é observada pela sua capacidade em atender a
diversos tipos de usuários que tem relacionamento direto com parte da empresa e não na sua totalidade. Sendo assim, a informação segmentada
torna-se útil para os usuários que precisam avaliar o desempenho de uma determinada atividade operacional, a fim de tomar decisões,
dependendo de seu Interesse, como a concessão de empréstimos; medição operacional do produto e/ou serviço; retorno sobre investimentos;
exame da lucratividade; previsão de fluxos de caixa, entre outros conhecimentos. O conceito de EBITDA representa um indicador a partir da
demonstração de resultado, no qual os juros, as despesas financeiras, o imposto de renda e a contribuição social, a depreciação e a amortização
são desconsideradas na avaliação da capacidade de geração de fluxo de caixa operacional. O reconhecimento do EBITDA como uma medida
financeira globalizada eficaz deve-se a sua vantagem quando analisada ao lucro líquido, pois não são considerados os obstáculos da legislação
fiscal, sendo assim, possibilita informações do desempenho operacional num contexto global. Sendo assim, o problema de pesquisa pode ser
formulado da seguinte maneira: Quais as práticas de divulgação do EBITDA como métrica de desempenho operacional no gerenciamento de
segmentos no período de 2016? O objetivo geral deste trabalho é analisar as práticas de divulgação do EBITDA como métrica de desempenho
operacional no gerenciamento de segmentos no período de 2016. Este artigo contempla como objetivos específicos: (i) Investigar a evidenciação
do EBITDA nas Informações por Segmentos nas Notas Explicativas; (ii) Verificar a divulgação do EBITDA no gerenciamento dos negócios nas Notas
Explicativas e no Relatório da Administração; (iii) Identificar a publicação voluntária do EBITDA por segmentos de negócios no Relatório da
Administração. A pesquisa justifica-se pela relevância da eficiência e a qualidade das informações contidas nas demonstrações contábil-financeiras
como instrumento para reduzir a assimetria informacional no processo decisório e seus impactos no mercado financeiro, de crédito e de capitais.
Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa e quantitativa dos dados realizada por meio da Análise de Conteúdo das Notas
Explicativas e do Relatório da Administração. A população é composta por 418 empresas com situação ativa na BM&FBOVESPA em 2016. Os
resultados desta pesquisa demonstram até a presente data que as práticas de divulgação do EBITDA com métrica de desempenho operacional no
gerenciamento de Segmentos possui uma representatividade de evidenciação entre os relatórios financeiros de 10%. Até o momento, o relatório
financeiro com maior participação na divulgação do EBITDA no gerenciamento de negócios foi o Relatório da Administração com 11%. Nesse
contexto, provavelmente, a métrica de desempenho operacional do EBITDA nas Informações por Segmento não representa uma prática dos
gestores operacionais, ou simplesmente, não há interesse e/ou incentivos em comunicar esse indicador aos usuários dos relatórios financeiros.
Desta maneira, pode-se concluir pela análise em desenvolvimento que, em média, 90% das companhias abertas brasileiras não utilizaram o EBITDA
como métrica de desempenho operacional no gerenciamento dos segmentos no período de 2016.
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RESUMO
Este trabalho tem como temática tratar de uma questão relevante no universo da gestão – a ética como instrumento para a tomada de decisão. O
desafio do profissional contábil em exercer um elevado padrão ético e aplicá-lo a gestão de tomada de decisão afim de não atender somente aos
interesses da organização e sim ao bem estar coletivo. O tema é atual à medida no qual a contabilidade se faz cada vez mais presente no mercado
e nas organizações exigindo do profissional contábil um padrão ético cada vez mais elevado. E aqui entra a questão central do trabalho - o
problema de pesquisa: Qual a importância do código de ética contábil na gestão de tomada de decisões? A hipótese é de que a contabilidade e o
código de ética contábil exerça grande importância na gestão de tomada de decisões – mas a resposta definitiva apenas a pesquisa irá demonstrar.
A metodologia utilizada neste trabalho é o questionário fechado, são portanto, vinte e três perguntas. A contribuição da pesquisa é de identificar
se o profissional contábil que atua nos escritórios de contabilidade possui um padrão ético na gestão de tomada de decisões que atenda a
demanda de mercado e, a partir daí, estabelecer novas propostas de ações para que o profissional possa atender da melhor forma possível o
interesse das organizações pautado no padrão ético. O resultado demonstrou que a questão ética é posicionada de forma diferente do que se
percebia no final dos anos de 1990. Agora é prioridade - e isto é tanto pela necessidade de se efetivar novos contratos quanto para demonstrar
uma nova forma de relacionamento com o cliente. É o que muitos contadores - 100% dizem: é um caminho sem volta. O trabalho em termos
quantitativos demonstrou o quanto a questão ética pode ser quantificada em uma região periférica. Mais ainda: pode ser precificada - tendo em
vista que os consumidores identificam quando um profissional está tomando decisão dentro de uma realidade de ética e de respeito às regras
complexas do mundo dos negócios.
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RESUMO
O economista francês Thomas Piketty, autor de O Capital no século XXI, defende que, a pulsão de vida do capitalismo é sua pulsão de morte na
medida em que a acumulação de riqueza por poucos gera desigualdades sociais. Assim, as diferenças existentes no seio das nações capitalistas não
seriam, como defendem os adeptos do liberalismo econômico, frutos de critérios meritocráticos, mas refletem o fato de que os ricos, em sua
maioria, herdaram seu patrimônio e, muitas vezes, mantém o mesmo por gerações e acumulam mais riqueza. Esse pensamento reforça a ideia de
que a economia de mercado seja uma vilã social e este trabalho busca elucidar essa questão através da análise das duas grandes obras de Adam
Smith, economista e filósofo, considerado o pai da economia. Por meio de uma revisão bibliográfica, observamos que as ideias de Piketty não
refletem o que primeiramente foi considerado princípios integrantes da economia de mercado por Adam Smith. No pensamento do filósofo
escocês há a possibilidade de que o mercado econômico, a partir das relações humanas, abrigue em si o conceito e ideais de promoção da
igualdade social. Nele, é almejado um modelo de mercado econômico em que o lugar do lucro seja o de promover o benefício de todos e,
consequentemente, resolver a questão da igualdade social tão questionada pelos defensores do socialismo. Para isto, deve-se observar que o
sistema econômico vigente nasce a partir dos princípios relativos ao liberalismo econômico, defendidos por Smith. Este modelo de organização
político-econômico pressupõe noções de igualdade e moralidade nas questões relativas às relações comerciais pois leva em consideração o fato de
que a maioria das pessoas prefere a abundância e, por isso, procura caminhos para atingir esse objetivo. Na obra A Riqueza das Nações, Smith
defende que, a partir da divisão do trabalho, o fruto do labor pode favorecer diferentes classes sociais na medida em que há o intercambio de
produtos. A partir desta divisão, promove-se o aprimoramento das forças produtivas e, consequentemente, a produção de riqueza. A divisão do
trabalho possibilita, por meio da multiplicação das produções, em uma sociedade bem dirigida, uma riqueza que alcançaria as camadas mais baixas
do povo. A riqueza atingiria a todos na medida em que todas as pessoas se tornam membros ativos do mercado, seja como trabalhadores,
produtores ou investidores. No âmbito das relações empregatícias, é possível entender que, em Adam Smith, há justiça no fato de o empregador
receber a mais pelo risco tomado ao investir, por exemplo, em uma plantação na espera de uma possível colheita. Nada garantiria ao investidor o
retorno do valor empregado na plantação e, além disso, o empregado não poderia esperar até a ceifa, uma vez que não teria recursos para se
manter até a colheita e, por isso, demanda do empregador um adiantamento de seu salário. Isto significa um constante investimento e risco por
parte do contratante e essa relação revela o âmbito de igualdade e justiça defendidos por Smith: uma igualdade contratual de responsabilidade
onde o trabalhador deve produzir e o investidor remunerar justamente seus empregados, observando também os valores pagos de acordo com a
dureza do serviço empreendido. A natureza do liberalismo é promover a igualdade e ela está no pensamento de smithiano não como uma
igualdade de fato, mas como uma abertura igualitária no sentido de construir, por meio da liberdade, relações comerciais benéficas para toda a
sociedade. Compreendendo suas duas grandes obras será possível encontrar um princípio humano a partir do qual o egoísmo humano promotor
dos desejos de consumo (o auto interesse) seja regulado: a simpatia. Este princípio é o que pode permitir que, por exemplo, nas relações
comerciais haja simultaneamente a promoção da liberdade e da igualdade pois está ligado a relação empática com o outro, a honestidade, a
equidade, integridade, razoabilidade e o senso de justiça.
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RESUMO
A competência profissional vem sendo amplamente discutida desde a década de 80 do século XX, a partir do advento da globalização. Evento esse
que promoveu o acirramento do mercado de trabalho e o aumento do grau de exigências imposto, pelas empresas, aos trabalhadores. A
competência individual quando associada, leva à competência da equipe e, finalmente, à competência organizacional. Entretanto, a competência
não é algo que se consegue ao acaso, mas através de uma formação regular e planejada. Na atualidade, não mais se privilegia o modelo de carreira
gerenciado pelas organizações, mas o modelo de autogestão. Dessa maneira, percebe-se o aumento do interesse pela busca de uma formação
acadêmica que abra portas para o mercado de trabalho. E nesse contexto, faz jus questionar se as Instituições de Ensino Superior de BH, a partir
de suas grades curriculares, desenvolvem o perfil de competências profissionais exigido pelo mercado de trabalho para o Tecnólogo em Recursos
Humanos. Assim, essa pesquisa tem por objetivo identificar o perfil de competências profissionais exigido pelo mercado de trabalho de BH/MG,
para o profissional de recursos humanos e confrontá-lo com a formação acadêmica oferecida pelas IES de BH/MG, ao Tecnólogo em RH. Trata-se
de um estudo de casos múltiplos, de caráter quanti-qualitativo. O universo de pesquisa está constituído por 12 IES que oferecem o curso de Gestão
Tecnológica em Recursos Humanos, na modalidade presencial, e 10 empresas de diferentes segmentos e portes localizadas na cidade de BH/MG. A
análise dos dados se deu através do levantamento das grades curriculares das IES, disponibilizadas em seus sites, análise e classificação das
disciplinas de acordo com a teoria do CHA. O levantamento do perfil de competências do profissional de RH se deu através das descrições de cargo
das empresas que constituíram a amostra, donde se procedeu à análise de conteúdo. Os resultados indicam que 41,67% das grades curriculares
pesquisadas apresentam foco na transmissão de conhecimentos. 33,33% no desenvolvimento de habilidades, 8,33% no desenvolvimento de
atitudes coerentes com as situações e desafios enfrentados e 16,67% apresentam um equilíbrio quase perfeito entre os três pilares da
competência profissional. Na análise dos perfis profissionais percebe-se a exigência dos três pilares da competência ressaltando maior ênfase nas
competências comportamentais. O comportamento ético é uma competência valorizada e exigida por muitas das empresas pesquisadas e quando
se confronta tal requisito com a formação acadêmica percebe-se que apenas 50% das instituições pesquisadas ofertam a disciplina Ética em sua
grade curricular. Os resultados apontam a necessidade de maior diálogo entre instituições de ensino e o mercado de trabalho para que se consiga
maior alinhamento e sucesso recíproco.
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RESUMO
Trata-se de uma iniciativa de internacionalização e o estudo se detém na análise dos traços mais representativos da cultura nacional portuguesa e
da cultura brasileira. A abordagem serve de suporte à análise da cultura organizacional e cabe lembrar que assim como a cultura marca a
identidade de um povo, seus costumes, suas crenças, valores e comportamentos, a cultura organizacional caracteriza a identidade de uma
organização, exercendo influência significativa sobre todos os processos e relações que se desenrolam no seu interior. A cultura portuguesa tem
como traços distintivos o espírito aventureiro, a sensibilidade, a pouca rigidez moral, o espírito messiânico e o sentimento de independência e
liberdade. Já a cultura brasileira, além de refletir a condição de inferioridade hierárquica devida à forma como foi colonizada, tem traços de
personalismo, malandragem, sensualismo e espírito aventureiro. O pressuposto é de que a cultura de uma organização reflete, com frequência,
traços da cultura nacional do país que constitui sua sede ou que marcou sua origem. No âmbito da gestão, observa-se a influência da cultura
nacional sobre a cultura organizacional principalmente quando se analisam os modelos de gestão importados e que são implementados nas
organizações dos países que passam a abrigar unidades de empresas multinacionais. A literatura aponta a importância dessas influências culturais
sobre o trabalho que se desenvolve nas organizações. A partir daí, delineou-se como objetivo analisar a influência dos traços constituintes da
identidade brasileira e da identidade portuguesa na cultura de uma organização portuguesa que tem unidade no Brasil e de uma organização
brasileira que tem unidade em Portugal. Trata-se de um estudo de caso de caráter qualitativo e descritivo. A empresa foco da pesquisa é de origem
portuguesa atuante no segmento de tecnologia da informação. Foi estudada a sua filial situada em Belo Horizonte, MG. Buscou-se identificar a
presença de traços da cultura portuguesa nesta a partir da percepção dos gerentes brasileiros e segundo a visão dos gerentes portugueses. O
levantamento dos dados se deu através de entrevista semiestruturada, às quais foram gravadas, transcritas e, posteriormente, submetidas à
análise de conteúdo. A amostra foi composta por 8 gerentes brasileiros, de nível médio, atuantes na filial brasileira desde o início de suas
atividades e 4 gerentes portugueses de nível médio e estratégico. Os resultados apontam que a empresa não adota um processo formal de
socialização para a disseminação dos valores organizacionais. Esses são repassados de maneira tácita, a partir da convivência no dia a dia, entre
brasileiros e portugueses, bem como, no alinhamento do modus operandis da empresa. Percebe-se a existência de um conflito, entre os gerentes
brasileiros, na incorporação dos valores portugueses em virtude das diferenças culturais. Assim como uma dificuldade dos portugueses em
assimilar as características culturais locais que impactam no comportamento organizacional. A cultura portuguesa é percebida, pelos gerentes
brasileiros, como autoritária e individualista. O português descrito como uma pessoa difícil para se comunicar, pouco acessível, pouco receptivo,
intransigente e totalmente voltado para o trabalho. Em contraposição, o brasileiro é descrito como acessível, aberto, receptivo e flexível. A
necessidade de imposição dos portugueses é percebida pelos brasileiros, perpetuando as características do colonialismo. Percebe-se a
manifestação da cultura portuguesa na filial brasileira desde o nível mais externo – artefatos visíveis – através de se ter reproduzido o mesmo
layout de escritório até o nível mais profundo – os valores praticados. A incorporação da cultura portuguesa, pelos brasileiros, se evidencia
principalmente, quando da promoção de um colaborador a líder onde esse
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RESUMO
No Paraná, no segmento hoteleiro, pretende-se investir R$ 1,3 bilhão até 2018, juntas, as operadoras locais devem abrir 50 novos meios de
hospedagens nos próximos três anos, em empreendimentos já contratados. O departamento de alimentos e bebidas é um dos maiores e mais
importante setor dentro de um meio de hospedagem, em alguns empreendimentos hoteleiros este pode alcançar receitas de até 40% do total das
receitas do empreendimento, além de ser responsável por toda a alimentação dos hóspedes e clientes do restaurante e dos eventos realizados no
local. Neste trabalho é abordada a importância do departamento de Alimentos e Bebidas - A&B como fator de receitas em meios de hospedagem,
especificamente foi realizada uma pesquisa em um meio de hospedagem 4 estrelas da cidade de Foz do Iguaçu que oferece 151 unidades
habitacionais e infraestrutura para congressos e eventos para até 600 pessoas, situado na avenida das Cataratas conhecido como corredor
turístico da cidade. Com a demanda de empresários que buscam terceirizar seus produtos e serviços na área de A&B em seus meios de
hospedagem, buscou-se pesquisar se realmente este departamento gera receitas em seus pontos de venda de forma suficiente para tornar-se
rentável. Portanto, a problemática utilizada nesta pesquisa parte da ação de analisar a importância do departamento de A&B como fator de
geração de receitas nos meios de hospedagem. A pesquisa caracteriza-se como estudo de caso, de natureza descritiva de cunho qualitativo e teve
como ferramenta utilizada para este fim a análise de dados, utilizando de relatório de receitas e custos pertencentes a um meio de hospedagem da
cidade de Foz do Iguaçu – Paraná. Tendo em vista este princípio foram criadas planilhas para compilação de dados retirados do sistema da
empresa, como relatório diário de situação para compilação de receitas dos pontos de venda, relatório de custos e despesas para compilar e
analisar os dados, os dados foram analisados de Janeiro a Junho do ano de 2016 o que permitiu a conclusão destes resultados. Dentre os dados
analisados, percebeu-se que o CMV (custo direto de venda) ficou com 43% de custo, número este que está longe de ser adequado, outro fator que
desestabiliza nos custos e vale ressaltar é a despesa com mão de obra que chegou a 36% de custo. A partir das análises foi possível ter uma noção
da falta de gestão adequada e da inviabilidade que hoje o departamento pesquisado representa para o meio de hospedagem. No que se tange o
custo-benefício, devido aos fatos apresentados percebe-se que não é rentável para a empresa, focando então apenas nas considerações
embasadas sobre as receitas subtraídas pelos custos e despesas e o resultado foi abaixo do esperado. Pôde-se observar que o departamento de
alimentos e bebidas carece de uma boa administração, pois este cargo exige alto nível de responsabilidade, como o foco em resultados, o
desenvolvimento de equipe, o gerenciamento de mudanças para fazer as coisas acontecerem, o planejamento, a gestão de riscos, a tomada de
decisão, a comunicação e o foco no atendimento ao cliente. Após a realização desta pesquisa, acredita-se ainda que é possível mediante a uma
boa administração do setor de alimentação pelo gestor responsável.
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RESUMO
Recentemente, o segmento da terceira idade tem sido alvo de investimentos tanto do setor público e, principalmente do privado. Dessa forma, no
intuito de contribuir no levantamento do perfil socioeconômico da terceira idade, bem como estudar o comportamento desse público, esta
pesquisa foi realizada. Os objetivos específicos foram: a) identificar o perfil da terceira idade quanto à renda, idade, sexo e ocupação; b) levantar o
estilo de vida predominante a partir da escala VALS (Values and Lifestyles); c) fazer uma descrição completa do perfil para analisar o
comportamento desse segmento. A metodologia classifica-se como conclusiva descritiva, com o uso do método survey. Em maio de 2015 foi
obtida uma amostra de 174 respondentes do curso da maturidade do Centro universitário Estácio Belo Horizonte. A partir da análise dos
resultados da amostra verificou-se: sexo feminino (79%); 29% tem o ensino superior completo, e 21% já concluíram o segundo grau completo;
45% em uma faixa etária de 61 a 70 anos, já 33% tem mais de 70 anos; 26% tem uma renda mensal familiar bruta mais de 8.280,00, e 25% tem
uma renda mensal familiar bruta de 3.240,01 a 5.760,00. No que se refere ao estilo de vida, predominou na amostra o estilo de vida “satisfeito”
ou “pensador” (59,2%), ou seja, pessoas maduras, satisfeitas, apreciadoras de conforto, reflexivas, valorizam a ordem, o conhecimento e a
responsabilidade. São educadas e desenvolvem atividades que exigem títulos profissionais, suas compras se baseiam na questão da durabilidade,
funcionalidade e valor dos produtos, buscando informações no processo de compra. Em segundo lugar, foi apontado o estilo “atualizado “ou
“inovador” com 48,7% das respostas, isto é, um estilo de vida caracterizado por pessoas bem sucedidas, sofisticadas, ativas, que assumem
comando, estão interessadas em crescimento, buscam o autodesenvolvimento e o autoconhecimento, sua autoestima é alta. Buscam desafio e
suas vidas são caracterizadas pela diversidade, suas compras refletem o gosto por produtos e serviços de nicho e de alto nível. Quanto ao
desenvolvimento de produtos e serviços para maturidade, tomando como base os estilos de vida predominantes apontados no estudo, a
recomendação gerencial é enfatizar na comunicação empresarial a durabilidade e valor dos produtos, também a qualidade dos produtos e serviço,
uma vez que esse público é extremamente exigente haja vista o gosto por produtos e serviços de nicho e de alto nível.
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RESUMO
Em um mercado competitivo, as empresas devem, cada vez mais, disseminar uma cultura de inovações para criar destaques perante a
concorrência. Inovar nem sempre é uma tarefa fácil, mas a empresa que consegue compreender o mercado local e entende o perfil de seus
clientes, suas expectativas e necessidades, consegue criar uma estratégia competitiva mais eficiente e aumentar o grau de satisfação dos clientes.
O presente artigo tem a finalidade de discutir e demonstrar casos que reforçam a necessidade de um direcionamento ao público-alvo, com foco no
conhecimento das expectativas e das necessidades desse público e, com isso, construir uma estratégia competitiva eficiente para as empresas
deste segmento, desenvolvendo ações inovadoras para capta-los. Foi utilizada como metodologia, uma pesquisa de campo quantitativo-descritiva,
realizada com 20 empresas de pequeno porte do segmento de academias, participantes do Programa Agentes Locais de Inovação (ALI), do
SEBRAE/CNPq (ciclo 2015 - 2018), todas localizadas na zona norte da cidade do Rio de Janeiro e com coleta de dados realizada durante um
acompanhamento contínuo, in loco de 18 meses, customizado e gratuito, com foco central na análise das dimensões relacionamento e
organização, utilizando-se da aplicação do Radar de Inovação com a finalidade de conhecer o grau de inovação desse grupo de empresas, e medir
o impacto das ações desenvolvidas nelas ao longo do acompanhamento. Ainda, foi desenvolvida uma pesquisa de análise quantitativa survey, com
o intuito de medir se o comportamento dessa população específica seria atraída por tais inovações de marketing sugeridas e implementadas por
este bloco de empresas. Ao fim, concluiu-se que as empresas que tiveram um maior entendimento do perfil de seus clientes, e conseguiram
determinar seu público-alvo, tiveram resultados significativos com as estratégias competitivas adotadas, uma vez que os dados obtidos na
pesquisa de campo com o público traçado pelas empresas reforçou esse entendimento, tornando assim a diferenciação de marketing uma forma
assertiva em atrair o público-alvo destas empresas.
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RESUMO
A motivação é o conjunto de forças que levam o indivíduo a realizar uma determinada tarefa, além de determinar a intensidade, a duração e a
forma como ele a realizará (LATHAN; PINDER, 2005). No contexto educacional, a motivação dos estudantes é fundamental não só para o aumento
do tempo de estudo, mas também para realizações acadêmicas ao longo dos anos (LENS; MATOS; VANSTEENKISTE, 2008; SCHUNK; PINTRICH;
MEECE, 2008). Assim a motivação dos estudantes é responsável por aumentar as crenças do indivíduo de que ele é capaz de resolver problemas
propostos, tem influência positiva nas emoções dos alunos em casos de insucessos e tem grande potencial para aumentar o engajamento do aluno
nas atividades acadêmicas (SOBRAL, 2003). Martin (2003) elaborou e validou uma escala que mensura simultaneamente e de forma destacada, a
motivação e o engajamento de alunos do ensino superior. Neste sentido pesquisas internacionais (MARTIN, 2009; WAGNER, 2012; LI, 2013; YIN E
WANG, 2015) foram feitas a partir da Escala de Motivação e Engajamento para Universitários (MARTIN, 2016), emergindo uma possibilidade (gap)
de replicação do instrumento no contexto brasileiro para possíveis comparações, visto o Brasil possuir caraterísticas específicas por ser um País
Latino-Americano considerado emergente com várias Escolas de Administração. Por isso, esta pesquisa busca responder a seguinte questão de
pesquisa: quais são os principais fatores que influenciam a motivação e o engajamento dos estudantes de Administração no Brasil? Neste sentido,
o objetivo deste artigo foi mensurar os principais fatores, no âmbito acadêmico, que influenciam a motivação e o engajamento dos estudantes de
Administração no contexto brasileiro. Realizou-se um levantamento por meio da replicação de instrumentos de Martin (2016) com 323 alunos de
uma universidade fluminense. Os dados foram tratados por meio de estatística descritiva e teste de hipóteses conforme a pesquisa original. Os
resultados mostraram que todos os construtos positivos para motivação e para o engajamento apresentaram seus escores acima da média e os
quase todos aspectos negativos ficaram abaixo da média, o que aproxima-se dos resultados obtidos por pesquisas internacionais. Conclui-se que a
motivação e o engajamento dos estudantes de Administração no Brasil apresentam índices dentro do esperado, exceto por três tópicos:
planejamento, ansiedade e controle sobre o incerto. Este estudo avançou os conhecimentos existentes sobre tema e pretende auxiliar
pesquisadores e gestores do ensino a realizarem pesquisas semelhantes em outros contextos. Recomendam-se pesquisas futuras de caráter
qualitativo sobre os construtos para uma comparação mista.
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RESUMO
Por ser uma atividade de alto risco, faz-se necessário compreender porque e como empreendedores tendem a aumentar suas chances de sucesso
se estiverem inseridos em um ambiente empreendedor capaz de estimular a inovação e o desenvolvimento empresarial. O trabalho busca
apresentar os alicerces de atuação empreendedora numa cidade, região ou país, identificando esses fatores como a Cultura Empreendedora.
Embora seja tema recente na literatura, pode-se dizer que a Cultura Empreendedora é fundamental ao desenvolvimento econômico e social, o que
a torna capaz de mudar ou transformar a realidade de determinada cidade, região ou país. Por outro lado, as redes de desenvolvimento do
empreendedorismo (ecossistemas) se referem a um conjunto de condições estruturais que os novos empreendimentos necessitam para apoiar os
projetos durante seu estágio de vida inicial, contemplando seis domínios inter-relacionados: políticas públicas, capital financeiro, cultura,
instituições de suporte, recursos humanos e mercados. Assim, torna-se necessário pesquisar, estudar e analisar os elementos de referência do
ambiente empreendedor de acordo com a realidade específica de cada comunidade ou nação. O trabalho explora este eixo e busca compreender
mais a fundo como se dá fomento à atividade empreendedora através dos alicerces do desenvolvimento. A cultura empreendedora é o cenário
para o fomento da inovação, da busca, seleção e identificação de oportunidades. Para que ela ocorra, faz-se necessária uma série de ações com
foco nos processos, e nas pessoas. Estas devem se sentir motivadas para agir de forma empreendedora, sendo recompensadas por buscar algo
novo, muitas vezes assumindo riscos e a possibilidade de errar. Cada vez mais as organizações e as sociedades de todos os portes estão
percebendo a importância e a necessidade de um ambiente empreendedor e da cultura empreendedora, como componentes essenciais para a
sobrevivência e o sucesso das organizações num mercado competitivo, com mudanças rápidas e constantes. Assim, o problema deste estudo está
nos questionamentos a respeito das características de um ambiente para atuação empreendedora relacionados à Cultura Empreendedora, bem
como de um ambiente para atuação empreendedora relacionado às Redes de Desenvolvimento do Empreendedorismo (ecossistema). Busca-se
também apresentar as características da Cultura Empreendedora e do Ecossistema Empreendedor de Israel. O objetivo geral é conhecer os
requisitos de um ambiente para atuação empreendedora relacionados à Cultura Empreendedora e aos recursos de apoio ao desenvolvimento.
Como objetivos específicos buscamos conhecer os requisitos de um ambiente para atuação empreendedora relacionados aos recursos de apoio ao
desenvolvimento e analisar as características da Cultura Empreendedora e do Ecossistema Empreendedor de Israel. Foram utilizadas tanto a
pesquisa exploratória como a pesquisa bibliográfica. A pesquisa exploratória proporcionou maior familiaridade com o problema, com vistas a
torná-lo mais explícito. O levantamento bibliográfico incluiu, além de obras em geral, entrevistas com pessoas experientes no tema e estudo de
casos concretos. Um fator que justificou este Artigo foi a escassez de trabalhos mais específicos que disponibilizem conhecimentos nessa área,
favorecendo a sua aplicação nas atividades empreendedoras. Podemos concluir que a cultura empreendedora influencia e proporciona uma
contribuição bastante destacada nas empresas, sociedades e grupos que a cultivam, uma vez que é fomentadora de inovações, tornando os seus
atores mais aptos para competir num mercado com mudanças rápidas e contínuas. Também, que os ecossistemas de empreendedorismo
permitem aos novos empreendedores acesso a recursos-chave para a estruturação e consolidação de seus novos negócios.
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RESUMO
Sob a perspectiva de um mundo contemporâneo pós-industrial e pós-globalizado, imerso em uma nova ordem onde predominam o conhecimento,
a informação, o aprendizado e a cooperação, o processo de saturação verificado nos principais setores econômicos nos últimos tempos permite
que potenciais empreendedores vislumbrem a possibilidade de consolidação de novos modelos de negócios, bem como novas indústrias que se
adequem a um novo panorama social e econômico. Mais recentemente, a utilização das expressões Indústrias Criativas e Economia Criativa tem
sido intensificada nos meios intelectuais, no ambiente empresarial, na academia e na mídia, não obstante a incipiente bibliografia existente sobre
o assunto. A contemporaneidade e relevância da temática alerta que ambos os termos configuram um campo de conhecimento ainda em rota
ascendente e ritmo contínuo de formatação. Torna-se relevante aprofundar os conceitos do ponto de vista econômico e social. Estes conceitos
surgem em um conjunto de segmentos dinâmicos, cujo comércio mundial cresce a taxas mais elevadas do que o resto da economia,
independentemente da forma de mensuração. Então, conceituando o problema, podemos dizer que Empreendedorismo, Indústria Criativa e
Economia Criativa são, ainda, conceitos em evolução e que ao redor do mundo são apresentadas diferentes definições e formas de mensuração e
de caracterização. Entretanto, há poucas dúvidas sobre o que está no cerne destes conceitos. As definições para o campo do empreendedorismo
são muitas e não existe consenso entre os autores e estudiosos do tema. Pessoas que trabalham neste campo estão convencidas de que é
importante a consolidação de tais conceitos. Assim sendo, o problema estudado está configurado no seguinte questionamento: quais os fatores
básicos para a construção de definições atuais de Empreendedorismo, Indústria Criativa e Economia Criativa? O objetivo geral é conhecer a
evolução dos conceitos de Empreendedorismo, Indústria Criativa e Economia Criativa ao longo do tempo. Já os objetivos específicos são pesquisar
e compreender a evolução dos princípios e fundamentos de Empreendedorismo ao longo do tempo, bem como conhecer também a evolução dos
princípios e fundamentos tanto da Indústria Criativa quanto da Economia Criativa ao longo do tempo. Foram utilizadas tanto a pesquisa
exploratória como a pesquisa bibliográfica. A pesquisa exploratória proporcionou maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais
explícito. O levantamento bibliográfico incluiu, além de obras em geral, entrevistas informais com pessoas experientes no tema e estudo de casos
concretos. Um fator que justificou este Artigo foi a escassez de trabalhos mais específicos que disponibilizem conhecimentos nesta área,
favorecendo a sua aplicação nas atividades empreendedoras. Conclui-se, então, que o empreendedorismo evoluiu de acordo com as necessidades
econômicas de cada época com a qual coexistiu e teve sempre por finalidade o suprimento de carências do mercado, tanto na prestação de
serviços quanto na concepção de novas ideias e produtos, criando assim uma associação com a definição que atualmente norteia, diferencia e
destaca o empreendedorismo: a busca constante pela inovação. Esta constatação torna cada empreendedor uma espécie de revolucionário em
algum nível da sua sociedade ou mesmo da economia mundial contemporânea ou atemporal.
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A CULTURA E OS DIREITOS HUMANOS: PROBLEMATIZANDO O UNIVERSALISMO NA SOCIEDADE INTERNACIONAL
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IES: UERJ
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RESUMO
O artigo proposto consiste na apresentação do referencial teórico da pesquisa de pós-doutorado que investiga a influência da cultura na
elaboração da normativa internacional dos direitos humanos. Objetiva-se apresentar a reflexão teórica sobre o papel da cultura na construção das
concepções sobre os direitos humanos, ocasionando a questão de como lidar com a controvérsia entre universalismo e particularismo na
construção de uma percepção cosmopolita/multicultural sobre os direitos humanos na sociedade internacional contemporânea. Entendendo-se a
cultura como um sistema de valores coletivos, de comunicação e de identidade coletiva, se compreende também sua importância na constituição
das estruturas políticas, nas formulações e decisões políticas (BRAILLARD; DJALILI, 1988). Essa perspectiva considera a cultura como um poderoso
fator impactante na elaboração de políticas, inclusive no âmbito internacional, podendo ser um elemento de aproximação, ou conflito, entre os
Estados (SUPPO; LESSA, 2007). Considerando a hegemonia da cultura liberal ocidental, na formulação das diretrizes internacionais dos direitos
humanos, a mesma moldou (em grande parte) os princípios dos direitos humanos ditos universais elevando-os ao patamar internacional,
sobrepujando os demais valores heterogêneos, oriundos de sistemas de valores, de culturas diferentes e resultando então em divergências
político-ideológicas. A isso, Santos (2004) destaca que a questão da universalidade dos direitos humanos em si é uma questão particular, específica
da cultura ocidental, pois todas as culturas tendem a considerar os seus valores máximos como sendo os mais abrangentes ou ideais, mas somente
a cultura ocidental tende a formulá-los como universais (SANTOS, 2004). Por sua vez, “ao contrário da sociedade internacional cristã dos séculos
XVI e XVII, ou da sociedade internacional europeia dos séculos XVIII e XIX, a sociedade internacional global não se baseia em uma cultura ou
civilização comum” (BULL, 2002). Assim, apresenta-se a questão: de que universalidade se fala ao evocar o conceito de direitos humanos? Da
universalidade concebida por meio do processo globalizante do liberalismo, que elevou os direitos humanos ao status de universal? Ou de uma
universalidade constituída por uma adaptação das diferentes culturas que constituem a “ordem internacional”? Guiado pelo questionamento
sobre a possibilidade de uma sociedade internacional ligada à perspectiva da cultura cosmopolita, na qual haveria não uma, mas um conjunto de
concepções e sistema de valores a respeito dos direitos humanos, o artigo aqui proposto apresentará a problematização do universalismo e os
fundamentos do ideário cosmopolita a respeito da congruência entre as diversas percepções sobre os direitos humanos na esfera internacional,
algo que Donnelly (2013) conceitua como sendo “um consenso coincidente” ou uma universalidade consensual sobreposta, e sua transposição ao
nível institucional internacional, principalmente no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Dessa forma, apresenta-se a questão de
como lidar com a controvérsia entre universalismo e particularismo dos direitos humanos na sociedade internacional contemporânea e
multicultural. Haveria um problema na aplicabilidade do universalismo do ideário liberal ou a complexidade da particularização desconstruiria essa
universalidade dos direitos humanos? O artigo, por meio de discussão teórica e estando orientado pelos pensamentos políticos do ideário
cosmopolita/multiculturalista e da teoria crítica em relação ao universalismo ocidental no campo dos direitos humanos, juntamente com análise
da vertente da Sociedade Internacional (ou Escola Inglesa), busca discutir tal problematização e como a cultura influência na construção (ou
desconstrução) do ideário universal dos direitos humanos na sociedade internacional contemporânea.
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RESUMO
A presente investigação tem como finalidade descobrir a importância do e-commerce na hotelaria. O objetivo geral é analisar a importância do ecommerce para o Quality Hotel & Suítes Brasília, através do estudo de caso. A fim de alcançar o objetivo geral foram delineados os seguintes
objetivos específicos: a) identificar as características do e-commerce na hotelaria; b) verificar as atuais ferramentas tecnológicas utilizadas no
comércio eletrônico na hotelaria; c) Analisar a percepção, segundo a ótica dos gestores e colaboradores, das novas tecnologias utilizadas na
hotelaria. A questão problema da presente investigação é: de que maneira o comércio eletrônico impacta na garantia da sobrevivência do
empreendimento hoteleiro Quality Hotel & Suites Brasília? Metodologicamente, o estudo baseou-se em uma pesquisa qualitativa e exploratória.
Justifica-se a realização da pesquisa por ser um tema contemporâneo, e que conscientizará os empreendedores hoteleiros sobre a importância de
se adaptarem a esta nova ferramenta e a um novo olhar para esta nova tendência do mercado neste cenário tão competitivo. E no campo
acadêmico, justifica-se pela escassez de literatura voltada para o e-commerce na hotelaria, e sobre a importância do desenvolvimento de
pesquisas nesta área, pois é de muita importância para o crescimento do turismo. Obteve resultados satisfatórios a respeito da inserção e
alinhamento do Quality Hotel & Suítes Brasília com a tendência do e-commerce e foram identificadas sinalizações que são oportunidades para
reavaliarem suas estratégias, para se mantiver competitivo no mercado e obtiver sucesso no negócio. Obteve resultados positivos em relação ao
alinhamento do hotel com esta tendência. O hotel dispõe de informações sobre o produto e serviço do hotel. O conteúdo disponibilizado, como a
exposição de fotos, contatos, entre outros que auxiliam o turista no momento da compra pois garantem a rapidez e agilidade neste processo.
Analisando o site do hotel, foi constatado que não é possível fazer um tour virtual, e que não é bilíngue, recomenda-se a atualização e o
investimento em relação ao conteúdo disponibilizado, como forma de atrair mais turistas em um contexto maior. Foi identificado através dos
questionários que 40% dos colaboradores informaram que o site é bilíngue e 30% informaram que é possível o parcelamento com o cartão de
crédito. Diante do exposto foi constatado com o estudo de caso, e com a maioria das respostas contrárias dos colaboradores que as informações
citadas não condiz com a realidade, se faz necessário treinamento com a equipe e a integração com esta tendência, pois assim, podem auxiliar os
clientes no momento da compra on line. Percebe-se que os parceiros on line possuem um volume considerável de confirmações de reservas. Este
resultado foi confirmado através do questionário aplicado, e através das entrevistas aos gestores. De acordo com o questionário aplicado, as
agências de viagens on line as OTAs, possuem 40% das confirmações de reservas e é a ferramenta mais utilizada no empreendimento pelos
clientes. E os gestores, embora tenha opiniões distintas a respeito do e-commerce afirmaram achar importante, e a necessidade de investir em
tecnologia. Desta forma, o Quality Hotel & Suítes Brasília, teve resultados satisfatórios de sua inserção com o e-commerce, porém se faz
necessário um olhar dos gestores em relação as informações, investimentos e a integração. Pois é uma forte ferramenta que contribui
positivamente para continuação e sucesso do negócio.
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RESUMO
O ofício das Paneleiras foi o primeiro bem cultural imaterial tombado no Brasil, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
no ano de 2002, registrado no livro de Saberes. O galpão das paneleiras está localizado no bairro de Goiabeiras, em Vitória – ES e é utilizado pelas
artesãs para a fabricação das panelas. Segundo estudos do IPHAN, esse ofício é bastante antigo, pois no ano 1815 houve a primeira referência à
panela de barro, que é de origem indígena. Essa atividade é tradicionalmente realizada por mulheres e repassada às gerações mais jovens, através
de relatos orais e ensinamentos práticos. A demanda de compra deste produto se dá pelo fato de ser o principal elemento para o preparo de dois
importantes pratos da culinária do estado do Espírito Santo – a moqueca e a torta capixaba; além de ser um dos símbolos da identidade cultural do
Estado. É consenso que as paneleiras de Goiabeiras constituem uma das mais importantes heranças do patrimônio cultural do Espírito Santo.
Nesse contexto, a preservação vincula-se à manutenção da memória e à conservação das tradições pela própria comunidade e que por sua
vulnerabilidade, consequência das influências externas da pós-modernidade, constitui elemento de risco no planejamento de políticas públicas.
Por sua vez, o patrimônio cultural se relaciona estreitamente com o turismo, incluindo todos os seus elementos tangíveis e intangíveis, agregando
significativo valor econômico em muitas áreas e cidades, contribuindo para o desenvolvimento econômico das regiões periféricas. Diante desse
fenômeno, surge o interesse desta pesquisa: Há situação de risco na transmissão da herança cultural e perpetuação do ofício das paneleiras de
Goiabeiras? O objetivo dessa pesquisa é analisar o estágio de transmissão do legado cultural das paneleiras de Goiabeiras, discutindo-se a
problemática da preservação e do consumo do patrimônio cultural em sua relação com a atividade do turismo. A justificativa para a realização
dessa pesquisa é que atualmente, após treze anos do tombamento deste importante bem imaterial, há necessidade de complementar estudos
sobre o estágio de transmissão do legado cultural deste ofício através das gerações e para as gerações futuras, motivo esse de grande
preocupação para a sustentabilidade do próprio bem e da comunidade que o concebe. O presente estudo é do tipo descritivo explicativo e quanto
à forma metodológica trata-se de pesquisa de base bibliográfica e documental, com coleta de dados em campo. A abordagem da pesquisa se
caracteriza como qualitativa e é realizada priorizando o recurso metodológico da observação participante e da história oral, cujo objetivo é
explicitar e valorizar as experiências e registros da memória de vida desse grupo, mediante depoimentos das mulheres paneleiras de diferentes
gerações. Como resultados, até o presente momento, tem-se que apesar da urbanização e do crescimento populacional no bairro Goiabeiras, este
ofício continua sendo de caráter familiar e profundamente enraizado no cotidiano e no modo de ser da comunidade local, embora se perceba o
desinteresse por parte de alguns descendentes da geração atual na continuidade do ofício. O reconhecimento como patrimônio imaterial cultural
pelo IPHAN é uma maneira de preservar a memória e conservar a originalidade do bem por meio de políticas públicas, mas não uma garantia. Cada
lugar ou bem reconhecido como patrimônio, já é, ou torna-se, rapidamente, uma atração turística. Com o oficio das Paneleiras de Goiabeiras não
foi diferente, uma vez que houve aumento na procura dos artefatos, reflexo da divulgação da panela como um patrimônio da cultura capixaba. A
consequência da valorização desse patrimônio por visitantes e turistas é gerar interesse da população em mantê-lo e preservá-lo.
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RESUMO
Trata-se da realidade existente no Complexo do Alemão e no morro Santa Marta, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, a partir do potencial turístico; um
comparativo das duas realidades, com seus limites e possibilidades. Este estudo visa demonstrar a percepção de paradoxos existentes; bem como,
identificar as dificuldades e temores enfrentados, por moradores, líderes comunitários e empreendedores locais, naquilo que é preciso para que
aconteça o turismo de forma integral; bem como a compreensão daquilo que é e como podem ser desenvolvidas estas mesmas possibilidades
turísticas. Busca-se responder a principal questão desta pesquisa: Qual a possibilidade de um Polo Turístico no Complexo do Alemão, a partir do
comparativo do turismo, que já acontece no Morro Santa Marta? Desenvolveu-se um comparativo do potencial turístico, no Complexo do Alemão
e na comunidade Santa Marta, sobre as estruturas existentes, avanços e retrocessos, que ofereçam fontes alternativas ou até efetivas de renda,
desenvolvimento das capacidades, conhecimentos, habilidades e competências a respeito do turismo. Contribuições do PAC (Plano de Aceleração
do Crescimento), estagnação e paralização dos Projetos; intervenções do tráfico. Supõe-se de maneira positiva a possibilidade de realização deste
comparativo, mesmo observando que existem significativas diferenças territoriais, é notória a possibilidade da percepção do potencial turístico,
constatam-se as dificuldades e temores enfrentados, por moradores, líderes comunitários e empreendedores locais, naquilo que é preciso para
que isso aconteça ou não; buscando compreender aquilo que é, na realidade, e, como são desenvolvidas estas mesmas possibilidades turísticas.
Objetiva-se assim, desenvolver uma investigação sobre a realidade do turismo, no Complexo do Alemão e no morro Santa Marta, na cidade do Rio
de Janeiro/RJ, com seus desafios e possibilidades. A partir dos seguintes objetivos específicos: - Demonstrar o potencial turístico existente, nas
duas realidades estudadas, com vistas o desenvolvimento social e urbano; - Entender através de um comparativo sobre o Complexo do Alemão, da
Comunidade Santa Marta e as interações sociais existentes; - Identificar os aspectos que compõem a favela como produto, seus processos de
urbanização e reformas ocorridas, bem como as atividades de empreendedorismo, que convive com todos os riscos que lhe são inerentes e,
apesar disto, ainda sobrevive. Esta pesquisa divide-se em duas partes principais: Na primeira parte utilizou-se o método bibliográfico. Através do
levantamento, estudo e análise da literatura sobre o assunto, acompanhada da pesquisa empírica fundamentada “in loco”. Na segunda parte do
trabalho, utilizou-se o método exploratório descritivo que permitiu conhecer os trabalhos científicos existentes sobre o assunto e, através de uma
análise de tais trabalhos. Com auxílio de pesquisa de campo, os agentes comunitários e moradores foram contatados para que respondessem
questões referentes a cada realidade especifica. Os dados obtidos na pesquisa exploratória foram tabulados e também apresentados de forma
descritiva. Sinalizações comparativas das duas realidades estudadas, sobre as particularidades de cada dinâmica social, a partir da infraestrutura
interna e no entorno do Teleférico do Complexo do Alemão; as ocorrências sobre a violação aos direitos dos moradores do complexo; bem como,
sobre o contexto histórico da favela Santa Marta e da importância do Plano Inclinado. Enfim, um apontamento daquilo que favoreceu observar de
potencial oferecido, apesar da complexidade destas realidades; que não bastam ações isoladas, para que ocorram as melhorias locais, como toda a
realidade brasileira, os problemas sociais necessitam de propostas que se articulem todos os setores da sociedade e que ofereçam possibilidades
de manutenção adequada a todo o Projeto que for desenvolvido
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RESUMO
Nesta pesquisa buscou-se analisar a percepção da comunidade sobre as atividades de ecoturismo desenvolvidas na Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN) Bom Retiro e na Serra Grande, que estão introduzidas dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Bacia do Rio São
João, sendo que o seu uso é público, voltado para visitação. A primeira unidade de conservação pertence ao município de Casimiro de Abreu, mas
tem sua entrada pelo município de Silva Jardim e é considerada pela comunidade um atrativo importante para região. O Distrito de Aldeia Velha
está localizado no município de Silva Jardim, aos pés da Serra do Mar, e inserido no bioma da Mata Atlântica, onde prevalece a Floresta Ombrófila
Densa. Além disso, a região é repleta de RPPNs, pois ao todo são 20 Reservas que integra o cenário local e atrai diversos visitantes em busca do
contato com a natureza. A análise da percepção foi feita a partir de um questionário realizado com a Associação de Moradores de Aldeia Velha
(AMAVE). Complementando a pesquisa, foram realizadas visitas in loco e pesquisas bibliográficas, as quais situaram que a atividade desenvolvida
na localidade é vista pela comunidade como um elemento importante e, segundo a sua percepção, funciona como instrumento de
desenvolvimento sustentável. A pesquisa bibliográfica, todavia, mostrou que a atividade requer uma nova avaliação, onde a comunidade tenha
maior participação no planejamento e ciência dos estudos que norteiam a gestão das RPPN e também a APA Bacia do Rio São João, visto que, no
atual momento, ela dessabe totalmente o conteúdo destes documentos. Foi possível também verificar que não existem programas de Educação
Ambiental voltados para comunidade local e turistas, o que faz com que a região torne-se vulnerável frente ao crescente número de visitantes.
Sendo assim, o que de fato ocorre é uma visita à natureza, que é intitulada pela comunidade como ecoturismo. Entretanto, como pode ser visto na
bibliografia pesquisada, para ter as reais características dessa atividade é preciso um planejamento onde a comunidade tenha participação real e
efetiva, o que, segundo os dados coletados, não ocorre.
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RESUMO
As atividades de lazer e recreação no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, podem estar relacionadas ao turismo, este artigo visa descrever
perspectivas de mudanças, para melhorias de segurança e conservação do patrimônio físico do Parque da Cidade Sarah Kubitschek em Brasília DF,
o qual vem sofrendo deterioração de alguns equipamentos e atrativos, comprometendo a infraestrutura, desagregando valores, o mesmo faz
parte do patrimônio histórico e cultural da humanidade. O problema para esta pesquisa é: De que maneira ocorre o turismo no Parque da Cidade?.
O objetivo geral desta pesquisa é analisar a importância das atividades de lazer e recreação no Parque da Cidade. Os objetivos específicos são: a)
identificar as atividades de lazer e recreação no Parque, b) verificar o perfil do turista que frequenta, c) entender de que maneira o Parque
contribui para o turismo em Brasília. Justifica-se a realização desta pesquisa por concentrar alta procura no local e por falta de pesquisa na
temática academicamente. Metodologicamente a pesquisa caracteriza-se como qualitativa através de coleta de dados, foram utilizados
questionários com 28 frequentadores do Parque e duas entrevistas, e a observação direta no local. Nos resultados observa-se que o Parque
oferece diversas atividades de lazer e recreação, que há equipamentos sem funcionamento, outros vão sendo revitalizados ou substituídos por
atividades de eventos. Os turistas são os apreciadores da natureza, esportistas e os quem vem a outros motivos, como para os eventos. O poder
público tenta minimizar os problemas negativos, dividindo as tarefas com empresas privadas e a sociedade em geral para futuramente fazer com
que o Parque possa ser tão conhecido como o Central Park em Nova York. De acordo com o presente estudo verificou-se que o Parque Sarah
Kubitschek é importante para as atividades de lazer e recreação, por haver espaços para todos os sedentos das atividades de esportes e os que
querem relaxar, visto através da movimentação constante nas atividades que o Parque oferece, como, vôlei, futebol, basquete, corridas
caminhadas, entre outros. Tornar Brasília um destino de referência do turismo é uma das ações do Ministério do Turismo (MTUR), por meio de
projetos, destinos e segmentos turísticos além da comenda de patrimônio da humanidade Brasília é tombada para ser preservada efetivamente. O
perfil do turista que visita o Parque é o que visita Brasília, turistas de negócio, turistas esportistas e amantes da natureza. O Parque é provido de
uma natureza exuberante em uma espécie de cerrado que esconde diversificados da fauna e flora, dando mais qualidade de vida a área urbana em
que está inserido, não necessitando que o morador ou turista daquela área se desloque para longe. A Secretaria de Turismo (SETUR) está tentando
mudar a visão de que Brasília seja só política ou cívica, porque Brasília é muito mais do que palácios, esculturas e poder. Ela é provida de vários
outros atrativos, um deles é o Parque da Cidade. A falta de manutenção pode ser um entrave para o turismo, mas não é impedimento aos
frequentadores, pois há outros tipos de atrativos que são apreciados, como eventos, shows musicais, grupos de percussão, food trucks, circuitos
em geral, competições de automóveis que possibilitam a descoberta de novos talentos nacionais e internacionais, provocando visitação constante.
Os pontos negativos do Parque, é uma exigência para todos, não depredar o patrimônio público e a natureza Não se pode deixar de mencionar e
refletir, que obrigatoriamente todos devem cuidar do patrimônio ou espaço. O governo está abrindo um projeto de parcerias com as empresas
privadas, fazendo concessões para cuidar destes equipamentos públicos, para tornar o Parque mais atraente e quem sabe tão conhecido como o
Central Park em Nova York. É desta forma que se caminha para o sucesso de realizar a conservação de bens patrimoniais, tornando-os mais
atraentes, para o Turismo e a para sociedade.
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RESUMO
Traçar o perfil de uma determinada área, em um determinado período, sob determinada perspectiva, reflete o comportamento típico de um
assunto/disciplina, quando esta atinge certo grau de amadurecimento – ela volta-se para si própria, visando a conhecer seus trajetos e fazer
projeções de futuras tendências, assim como determinar as características das pesquisas que estão sendo realizadas. As pesquisas com este tipo
de enfoque têm ganhado força nos últimos anos, com a publicação de diversos trabalhos que traçam o perfil de determinada área de estudo, nos
mais diversos campos do sabor. No entanto, na área de Gastronomia, no Brasil, estudos com esta vertente ainda não existem, pelos mais diversos
motivos, entre os quais destacamos a baixa produção científica na área. As múltiplas possibilidades para pensar a alimentação fazem da
gastronomia uma questão multidisciplinar, mas de forma especial, destacam as suas inter-relações com o turismo. O estudo da produção científica
publicada sobre gastronomia, publicada em periódicos de Turismo no Brasil entre o período de 2008 a 2016, constitui-se no objetivo de pesquisa
do presente estudo. A pesquisa foi exploratória, com método qualitativo, por meio de análise documental, no primeiro momento. Foi descritiva,
com método quantitativo, no segundo momento. Ao todo, foram identificados 42 artigos abordando a temática da gastronomia em periódicos da
área de Turismo disponíveis na biblioteca online SPELL – Scientific Periodicals Electronic Library. O autor mais produtivo é proveniente da
Universidade Federal do Paraná (UFPR), com três trabalhos. Também observou-se que a maioria dos autores possui formação inicial (graduação)
em Turismo (48%) e possuem mestrado (47%) ou doutorado (47%) em áreas diversas. A Revista Rosa dos Ventos – Turismo e Hospitalidade
concentra boa parte da produção brasileira, envolvendo gastronomia entre os periódicos da área de Turismo, correspondendo a 57% do total de
artigos utilizados no estudo. O levantamento indicou que o número de publicações sobre gastronomia e turismo vem decrescendo desde o ano de
2014. Os métodos de pesquisa adotados nos artigos analisados confirmam o predomínio de estudos qualitativos, de cunho descritivo (76%) e com
análise documental (67%). Os novos enfoques que abrangem os assuntos desta área ainda não estão presentes em pesquisas nacionais, com a
mesma ênfase. Podemos perceber que não existem estudos que correlacionam a gastronomia e o turismo em regiões como a Norte e a CentroOeste do país. Desta forma, salientamos a grande lacuna que existe em pesquisas e as inúmeras possibilidades de aspectos que possuem potencial
para serem pesquisados. A última etapa do levantamento analisou as referências constantes nos artigos analisados e que correspondem ao
material bibliográfico e documental citado pelos autores dos artigos analisados. Para esta análise foram consideradas apenas teses, dissertações,
monografias, livros e artigos indicados nas referências, sendo identificadas 868 referências. A primeira constatação é que predominam, com 69%,
as citações de publicações nacionais, onde destacamos a autora Maria Henriqueta Sperandio Gimenes Minasse, que foi a mais citada entre todas
as referências analisadas, estando presente em 14 artigos. Este resultado é desfavorável, indicando que os pesquisadores brasileiros não estão
realizando uma ampla revisão da literatura internacional para embasar seus estudos. Os resultados apresentados neste estudo poderão servir de
embasamento para a identificação de lacunas e características sobre pesquisa científicas no campo da gastronomia, realizadas na área de Turismo.

Título:

TURISMO E PATRIMÒNIO CULTURAL: A CULTURA POPULAR E AS POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DO268
CONGO – UM ESTUDO NA BARRA DO JUCU

Autor(es) Elaine Vieira de Souza; Adriana Sartório Ricco
E-mail para contato: adrianasartorio@hotmail.com
Palavra(s) Chave(s): Patrimônio Cultural. Cultura popular do Congo. Inclusão social

IES: FESV

RESUMO
O turismo cultural caracteriza-se pelo conjunto de elementos significativos que fazem parte do patrimônio histórico e cultural, sendo de grande
relevância os bens materiais e imateriais que revelam a identidade de uma determinada população, tornando-se atrações turísticas apresentadas
através do artesanato, danças, dos costumes, do cotidiano, músicas, museus, sítios históricos ou arqueológicos e manifestações folclóricas. Como
um dos mais originais atrativos turísticos do Espírito Santo, o congo é um bem cultural, que foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC),
publicado no DIO em 14 de novembro de 2014, como um bem patrimonial imaterial capixaba, a ser inscrito no Livro de Registro das Festas,
Celebrações e Folguedos. As bandas de congo sabem da importância desse tombamento, para preservação e projeção da cultura popular, uma
tradição que é passada de geração a geração, que se faz presente nas festas religiosas, como acontece na Fincada de Mastro de São Benedito,
Retirada de Mastro de São Benedito, festa de São Pedro, São Sebastião, Nossa Senhora da Penha e Congo de Máscaras. A Barra do Jucu é uma vila
de pescadores, localizada na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo e escolhida para fazer parte desta pesquisa, por se tratar de uma
comunidade tradicional que preserva os costumes e manifestações culturais como o congo. As bandas de Congo dessa comunidade acompanham
os festejos religiosos compostas por seus congueiros, homens e mulheres, idosos e crianças que tocam os instrumentos, cantam, dançam, levam
os estandartes com os desenhos de seus santos devotos, atraindo uma multidão de pessoas e despertando a curiosidade dos turistas. É nesse
cenário que surgiu o interesse por esta pesquisa, estudar o meio em que o congo se manifesta, um bem patrimonial imaterial capixaba, aonde se
criou possibilidades de inclusão social das crianças, jovens e idosos, que em estando excluídas ou às margens da sociedade, passam a ter maior
visibilidade e respeito da comunidade através dessa cultura. Este estudo teve como objetivo geral analisar as possibilidades de inclusão social
através da cultura popular do Congo, mediante os trabalhos voltados para crianças, adolescentes e idosos, no sentido da valorização e preservação
do Patrimônio Histórico Cultural Imaterial capixaba, bem amplamente utilizado como atrativo turístico local. Como procedimento metodológico, a
pesquisa é classificada como exploratória e a técnica de investigação utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Também foi realizada pesquisa empírica,
a fim de analisar o trabalho desenvolvido junto as crianças da escola municipal e os idosos na comunidade da Barra do Jucu, estudo de caso dessa
pesquisa, assim como também foram levantadas questões sociais e benefícios trazidos para a vida dessas pessoas através da integração nas
bandas de Congo, preservando os costumes, tradições e fortalecimento da cultura popular como atrativo do turismo capixaba. Foram utilizados
como instrumento de coleta entrevistas semiestruturadas dirigidas aos idosos, componentes das bandas de congo da comunidade pesquisada e
professores envolvidos em projeto de incentivo ao congo nas escolas, além de turistas. Como resultados, constata-se que as possibilidades de
inclusão social das crianças, jovens e idosos, através da cultura popular do Congo, na comunidade da Barra do Jucu são amplamente possíveis e
benéficas. As crianças e jovens encontram no Projeto “O Congo na Escola”, oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento através das aulas e
oficinas. O idoso sente-se valorizado e acredita que através de suas informações e no convívio social com as crianças e jovens, trazem o passado
para o presente, sabendo que no futuro a preservação da cultura popular do Congo, como Patrimônio Histórico Cultural Imaterial do Espírito
Santo, sobreviverá.
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RESUMO
O uso de compostos naturais tem mostrado potencial perspectiva em atividade analgésica, anti-inflamatória, antiespasmódica, antialérgica,
antitumoral, antifúngica e antibacteriana. Bixa orellana (urucum) é uma árvore pequena, originária da América tropical, incluindo a Amazônia
brasileira, pertencente à família Bixáceas e principalmente utilizada como corante. Nas sementes encontra-se um óleo essencial rico em geraniol,
monoterpenos e sesquiterpenos oxigenados, além dos carotenóides bixina e norbixina, e, em menor quantidade, alfa e beta-caroteno. Bixa
orellana L. apresenta altas concentrações de taninos hidrolisados e a atividade antiinflamatória desse material pode ser justificada pela presença
deste metabólito. Além de ser usado na culinária nacional, na indústria têxtil e cosmética, tem sido relatada sua utilização para doenças
coronarianas, afecções do estômago e intestino, afecções respiratórias, queimaduras e como afrodisíaco; sendo escassos os trabalhos envolvendo
suas folhas e sementes, principalmente a avaliação do seu potencial antimicrobiano e composição química. Nesse sentido, este trabalho teve por
objetivo analisar a avaliação antimicrobiana de extratos hidroalcoólicos das folhas da Bixa orellana L frente alguns microrganismos de relevância
clínica. Para essa finalidade os microrganismos testados foram as cepas de bactérias padrões Gram-positivas Staphylococcus aureus (ATCC25923),
Enterococcus faecalis (ATCC29212), Streptococcus pneumoniae e leveduras Candida albicans (ATCC10231) e Candida krusci (ATCC22019), e as
bactérias Gram-negativas Pseudomonas aeruginosa (ATCC27853), Klebsiella pneumoniae (ATCC700603) e Escherichia coli (ATCC25922). O extrato
de urucum foi realizado conforme a metodologia adotada para este tipo de estudo, sendo obtido por processos de secagem e posterior maceração
mecânica (para extração, foram utilizados 200 g da folha do urucum, coletados do Herbário Ático Seabra, localizado na Universidade Federal do
Maranhão – UFMA; as folhas foram desidratadas em estufa, regulada em temperatura constante de 105ºC, pelo período de 4 horas). O ensaio
antimicrobiano do extrato foi feito utilizando a técnica do poço por difusão em ágar Muller Hilton, com adaptação da técnica. Os inóculos de cada
microrganismo foram preparados tomando-se colônias de cepas de bactérias, diluindo-as em solução salina até atingirem a turbidez de 0,5 da
escala de Mac Farland. Em seguida com auxílio de swab descartável as soluções de bactérias foram semeadas sobre toda superfície do meio de
cultura Ágar Muller Hinton de modo a obter crescimento das bactérias. Posteriormente, foi feita a retirada do meio de cultura com o auxílio de
cilindros de 6 mm de diâmetro para formação de poços, possibilitando adicionar os extratos a serem analisados. Os poços foram preenchidos com
50 a 100 μL de extrato. Posteriormente, as placas foram incubadas em estufa bacteriológica, a 37°C por 24 h. Após este tempo, foram realizadas as
leituras dos resultados medindo-se a formação dos halos de inibição. Percebeu-se resistência representada pela ausência de formação de halos de
inibição nas cepas de Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli. Observou-se sensibilidade do
extrato de urucum sobre as cepas de Staphylococcus aureus com halo de inibição de 16mm Pseudomonas aeruginosa 10 mm, Candida albicans
19mm e Candida krusei 18 mm. O extrato de Bixa orellana, na metodologia descrita, mostrou atividade antimicrobiana contra alguns
microorganismos analisados. Contudo, destaca-se a importância de mais estudos comprobatórios de tal hipótese, a fim de contribuir para o
desenvolvimento de futuros trabalhos relacionados à atividade antimicrobiana de extratos vegetais.
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RESUMO
Nas últimas décadas, o uso indiscriminado de agentes antimicrobianos tem sido considerado um problema de Saúde Pública mundial, uma vez que
favorece o desenvolvimento de mecanismos de resistência e de disseminação de diversas espécies bacterianas comensais e patogênicas para
humanos e animais. Ambientes aquáticos estão entre as principais fontes de troca de material genético e de disseminação de patógenos
resistentes aos antibióticos em ecossistemas naturais. O rápido crescimento de cidades, aliado a condições precárias de saneamento básico
inadequadas, incluindo o despejo de esgoto e águas residuais hospitalares, contribuem para a contaminação de rios e lagos e disseminação de
doenças de veiculação hídrica. Enterococcus spp., podem ser encontrados na microbiota normal do trato gastrointestinal de humanos e animais,
plantas, solo e na superfície da água. Algumas espécies de enterococcus estão relacionadas com quadros de infecções humanas nosocomiais. Nos
ecossistemas terrestres e aquáticos os microrganismos aparecem como células livres (estado planctônico) ou sob a forma de biofilmes ligados a
suportes sólidos. A capacidade de formação de biofilmes sobre superfícies diversas (bióticas e abióticas) tem sido considerada como um relevante
fator de virulência que contribui para a resistência de microrganismos a diversos antibióticos e desinfetantes. No Brasil, ainda permanecem
necessários os estudos sobre a diversidade das espécies bacterianas encontradas como contaminantes de ambientes aquáticos, inclusive na região
metropolitana do Rio de Janeiro onde os mananciais originais estão cada vez mais poluídos e exauridos, afetando a qualidade da água de
abastecimento público. Na Bacia Hidrográfica do Canal do Mangue temos 29 rios, dos quais os maiores são: o Rio Maracanã com 10Km e o Rio
Comprido com 4 Km de extensão que terminam na Baía de Guanabara através do Canal do Mangue. Deste modo, o trabalho apresenta como
objetivo, o isolamento e identificação de espécies de Enterococcus de água coletada do Rio Joana, próxima a uma unidade hospitalar, além da
caracterização de perfis de sensibilidade a antimicrobianos e capacidade de formação de biofilme em diferentes tipos de superficíes abióticas. A
Bacia Hidrográfica do Rio Joana incluída entre as sub-bacias do Canal do Mangue, é uma das bacias mais antigas urbanizadas e problemáticas da
cidade. A partir de duas datas distintas de coleta de amostras de água, foram isoladas oito (8) cepas pertencentes ao gênero Enterococcus, sendo
que as espécies identificadas foram E. faecalis (n= 4); E. faecium (n= 2) e E. hirae (n=2). As cepas foram isoladas em Agar sangue e meio CLED e
identificadas por espectrometria de massa (MALDI-TOF). Os enterococos isolados foram avaliados quanto à sua resistência a dez (n=10)
antibióticos através do método de disco difusão conforme preconizado pelo CLSI e/ou BRCAST. Todas as cepas isoladas (n=8) apresentaram
resistência a pelo menos um dos seguintes antimicrobianos de uso terapêutico testados: penicilina G (n=4), ampicilina (n=3), imipenem (n=4),
eritromicina (n=6), cloranfenicol (n=2), ciprofloxacina (n=5), tetraciclina (n=8), rifampicina (n=5), linezolida (n=2). Resistência a vancomicina não foi
observada para as amostras de E. faecalis, E. faecium e E. hirae isoladas no Rio Joana. A caracterização da formação de biofilme foi realizada
utilizando métodos semi-quantitativos em microplacas de poliestireno, vidro e fragmentos de catéter de silicone. Os microrganismos
apresentaram capacidade de formação de biofilme em intensidades variadas aos diferentes substratos testados. A presença de cepas
multirresistentes de Enterococcus spp. isoladas do rio Joana deve servir de alerta as autoridades sanitárias e de saúde pública do estado do Rio de
Janeiro, pois indica a necessidade de monitoramento da contaminação desses ambientes aquáticos.
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RESUMO
Os Herpes Simplex Virus (HSV) são agentes ubíquos que estabelecem latência em células neuronais podendo se reativar, causando infecções
sintomáticas ou assintomáticas. O HSV-1 é normalmente associado às manifestações orais e o HSV-2 às genitais, porém tanto um quanto o outro
podem ser os agentes causadores da herpes genital (HG), considerada uma doença/infecção sexualmente transmissível (DST/IST). A prevalência
mundial do HSV-2 é bastante elevada, com aproximadamente 417 milhões de pessoas infectadas. As ISTs foram há muito subestimadas pela saúde
pública, sendo descritas em 1997 pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos como uma epidemia oculta de grandes consequências para a
saúde e a economia. Ainda hoje, esse fato permanece e cerca de vinte milhões de novos casos de ISTs ocorrem nos Estados Unidos da América
(EUA), podendo levar a sérias consequências como a facilitação da transmissão do HIV. Estima-se que diariamente mais de um milhão de pessoas
adquirem uma IST no mundo, no entanto, cerca de 25% das pessoas infectadas não recebem diagnóstico laboratorial devido a fatores como
infecções assintomáticas, latência do vírus e métodos de diagnóstico pouco sensíveis, trabalhosos e limitados. A utilização de técnicas moleculares
para detecção dos herpesvírus constitui uma ferramenta de suma importância para o diagnóstico de herpes genital, visto que apresenta excelente
grau de sensibilidade e especificidade, podendo permitir ainda a distinção entre as espécies HSV-1 e HSV-2. Neste contexto, o presente trabalho
teve por objetivo elaborar, padronizar e otimizar um protocolo de PCR em tempo real (qPCR) para detecção simultânea de HSV-1 e HSV-2 em
amostras de úlceras genitais. Desenvolveu-se um protocolo por meio do desenho de primers e sondas específicos para HSV-1 e HSV-2, utilizandose o software Primer Express 9 v.3.0 e o Geneious v.6.1.7 (Biomatters LTD.); para verificar a possibilidade de formação de estruturas secundárias
dos primers e sondas utilizou-se o programa online OligoAnalyzer v3.1; para teste de especificidade “in silico” utilizou-se o NCBI/Primer-BLAST,
disponível online. Após a confecção dos iniciadores e sondas, as concentrações finais de cada um para cada alvo foram testadas, seguindo-se com
testes de especificidade destes oligonucleotídeos, submetendo-se controles positivos para HSV-1, utilizando-se primers e sonda para HSV-2 (voceversa), bem como primers e sondas para HSV-1 e HSV-2 frente a DNAs de outros microrganismos. A próxima etapa foi caracterizada pela
submissão dos primers e sondas em uma só reação (multiplex), utilizando-se também primers e sondas previamente desenhados para controleinterno humano (Gene da Beta-actina humana). Os resultados obtidos em todas as etapas foram satisfatórios e sendo possível, portanto, a
determinação das concentrações ideias de cada iniciador e sonda e a construção de um protocolo de qPCR rápido e efetivo para detecção
simultânea desses dois agentes patológicos. Faz-se necessário, para as próximas etapas, conduzir uma avaliação mais ampla, submetendo
amostras a esse protocolo, comparando-se os resultados obtidos aos resultados gerados por um protocolo de PCR comum, já implementado, para
detecção simultânea desses dois agentes. O desenvolvimento e aplicação de protocolos utilizando ferramentas moleculares modernas na detecção
de agentes virais é de suma importância no que concerne a um conhecimento mais detalhado da circulação desses patógenos em nossa região.
Isto contribui para um diagnóstico mais preciso, uma elucidação mais eficiente das rotas de transmissão e dispersão e estratégias de tratamento
melhor direcionadas, permitindo um controle mais eficaz por parte dos órgãos de saúde.
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RESUMO
A água potável é aquela considerada propícia ao consumo humano, devendo conter características físico-químicas que permitam classifica-la como
tal além de não conter microrganismos patogênicos e estar livre de bactérias indicadoras de contaminação fecal. Os indicadores de contaminação
fecal, tradicionalmente aceitos, pertencem a um grupo de bactérias denominadas coliformes (o principal representante desse grupo de bactérias é
Escherichia coli). O Ministério da Saúde estabelece que sejam determinados, na água, para aferição de sua potabilidade os parâmetros
microbiológicos: presença de coliformes totais e termotolerantes (de preferência Escherichia coli) por 100 mL, entre outros. A importância das
análises se justifica devido ao fato da água, comumente, ser um meio ideal para a veiculação de muitas doenças de origem bacteriana (febre
tifoide e paratifoide, disenteria bacilar, cólera, gastroenterites agudas e diarreias) e também causar problemas relacionados, por exemplo, a
concentrações elevadas de cátions e íons metálicos presentes na água, e que podem trazer complicações à saúde humana. Nesse contexto o
presente trabalho objetivou analisar a água de bebedouros de uma escola particular de São Luís-MA. As amostras de água foram coletadas em
conformidade com a metodologia descrita no Standard Methods, e analisada no Laboratório de Microbiologia da Faculdade Estácio São Luís. As
análises compreenderam amostras de águas coletadas de cisternas (dois pontos), caixas d’água (dois pontos) e bebedouros (escolhidos por
conveniência, totalizando 13 pontos de coletas). Utilizou-se o método do substrato cromogênico, que permite determinar simultaneamente os
coliformes totais e Escherichia coli presentes em uma determinada amostra. O método do substrato cromogênico define como coliformes totais
bactérias na forma de bastonetes, gram negativas, não formadoras de esporos, aeróbias ou anaeróbias facultativas, que hidrolizam o substrato
Orto-nitrofenil-β-D-galactopiranosídeo (ONPG), transformando-o em Ortonitrofenol. O método reconhece como coliformes totais as amostras
com bactérias que alteram a coloração do meio, de incolor para amarelo. O resultado para Escherichia coli é positivo quando as amostras positivas
apresentam além da coloração amarela, fluorescência azul sob luz ultravioleta (360 nm), devido à ação do 4-metilumbeliferil-β-D-glucoronídeo
(MUG) utilizado como substrato para indicar a presença da enzima β-glucoronidase. Esta enzima é caracteristicamente produzida pela Escherichia
coli e quando o MUG é degradado pela β-glucoronidase o produto resultante 4-metilumbeliferona é fluorescente sob luz ultravioleta. O processo
foi desenvolvido dentro de capela de fluxo laminar, sendo cada amostra, após assepsia do frasco com algodão embebido em álcool, transferida
para um frasco estéril graduado. Em seguida adicionou-se para cada frasco um flaconete contendo a quantidade exata de meio de cultura contido
no flaconete (utilizou-se COLILERT, marca IDEXX). Após dissolução do meio de cultura incubou-se em estufa bacteriológica regulada a 35±05°C por
24 horas. Todas as análises foram realizadas em triplicata. Os resultados para análise de cisterna e caixas d’água apresentaram ausência para
coliformes totais e E. coli. Por outro lado, os resultados mostraram que 84,6% (n=11) das amostras dos bebedouros apresentaram coliformes
totais e 7,7 (n=1) coliforme termotolerante (E. coli). Nesse sentido, verifica-se falhas na manutenção da qualidade dos bebedouros recomendandose a necessidade de limpeza desses recipientes e dos filtros dos mesmos.
IX Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Biomedicina

271

Saúde
Curso: Ciências Biológicas
Título:

BIOESTRATIGRAFIA COM BASE EM RADIOLÁRIOS DO EOCENO INFERIOR E MÉDIO NO PLATÔ DE SÃO PAULO, BACIA DE
272
SANTOS – DSDP LEG 39 SITE 356

Autor(es) Alexandre Lourenço de Souza
E-mail para contato: alexandre@lafo.geologia.ufrj.br
Palavra(s) Chave(s): Radiolários, Bioestratigrafia, Eoceno, Bacia de Santos

IES: UFRJ

RESUMO
Associações de radiolários foram estudadas a partir de sedimentos recuperados de uma seção do Site 356 (DSDP Leg 39), perfurado no Platô de
São Paulo, Bacia de Santos, com objetivo de desenvolver análises bioestratigráficas e definir as zonas de radiolários do Eoceno inferior e médio,
com base no biozoneamento padrão para radiolários de latitudes baixas. O método usual para recuperação de radiolários foi utilizado para
processar 48 amostras, e parte do resíduo obtido foi utilizado para preparar as lâminas permanentes, visando identificar os taxa em microscopia
óptica e registrar sua distribuição vertical. A partir da análise dos esqueletos dos radiolários, foi possível observar uma redução do grau de
preservação e abundância dos mesmos, associada a uma mudança na litologia do site a 218.50 m. Um hiato abrangendo a parte mais superior do
Eoceno médio, continuando até o Mioceno inferior, foi observado através da análise da distribuição estratigráfica das associações de radiolários,
que possibilitou evidenciar a ausência das espécies que marcam o topo da Zona Podocyrtis (Lampterium) mitra (RP14) do Eoceno médio, e
espécies características do Eoceno retrabalhadas em uma amostra pertencente ao Mioceno. A aplicabilidade do zoneamento padrão para
radiolários de latitudes baixas foi testada nas associações no Site 356. Ao todo, 124 bioeventos do Eoceno inferior ao médio foram registrados e 39
espécies-guia foram utilizadas para o reconhecimento das zonas Podocyrtis (Lampterium) mitra (RP14), Podocyrtis (Podocyrtoges) ampla (RP13),
Thyrsocyrtis triacantha (RP12), Dictyoprora mongolfieri (RP11) e Theocotyle cryptocephala (RP10), do Eoceno médio, assim como a Zona
Phormocyrtis striata striata (RP9) do Eoceno inferior, de acordo com o zoneamento padrão. Os resultados do estudo bioestratigráfico da seção
eocênica do Site 356, em latitudes médias, foram correlacionados com outros biozoneamentos propostos para latitudes baixas e médias, sendo
possível observar que algumas espécies-guia deste site apresentam diferenças na distribuição estratigráfica em relação a ocorrências em latitudes
baixas, e semelhanças na distribuição estratigráfica em relação a outros estudos em latitudes médias. Este estudo apresenta o primeiro registro
das zonas de radiolários do Eoceno inferior ao médio na região da Bacia de Santos, além de ampliar o conhecimento sobre a distribuição
estratigráfica e geográfica dos radiolários no intervalo estudado, visto que a ocorrência de muitas espécies do Eoceno ainda não é conhecida no
Atlântico Sul. Este biozoneamento poderá, futuramente, ser utilizado para calibrar o posicionamento das biozonas de outros poços já estudados,
perfurados na margem continental sudeste brasileira, que apresentam registro sedimentar descontínuo e/ou indícios de retrabalhamento e
desabamentos.
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RESUMO
A utilização de processos biotecnológicos alternativos, como a biocatálise industrial, têm um papel fundamental na implementação de tecnologias
sustentáveis, contribuindo para a redução dos problemas de poluição ambiental, além de trazer outros benefícios processuais. O presente trabalho
teve por objetivo realizar bioprospecção de microrganismos produtores de enzimas hidrolases (lipases e amilases) a partir de substratos vegetais
da região Amazônica utilizados na alimentação humana, como película suberosa de raíz de Manihot esculenta (mandioca) e mesocarpo de
Astrocaryum aculeatum (tucumã), avaliando o potencial de atividade enzimática dos isolados obtidos. Para o trabalho, foram obtidas amostras em
triplicatas de raízes de indivíduos de M. esculenta e frutos de A. aculeatum obtidos de um cultivo urbano e orgânico, localizado em Manaus - AM
(localização 3o01´56.70´´ S 59o58´07.53´´O). Os materiais vegetais foram seccionados e foi realizada a desinfecção do material vegetal para
remoção dos epifíticos (etanol 70% por 1 min, solução de hipoclorito de sódio 2,5% por 2 min, etanol 70% por 1 min e dois enxágues em água
destilada esterilizada) e inoculação de fragmentos dos substratos nos meios de cultura sólidos e líquidos contendo os substratos para isolamento e
identificação de colônias microbianas produtoras de enzimas. Os meios de cultura foram preparados segundo Stamford et al.(1998), utilizando os
sais minerais, ágar, acrescido de uma fonte de carbono (amido ou Tween 20). Os meios foram mantidos em estufa 34oC para verificar o
crescimento microbiano e repique das colônias para novos meios de cultura para isolamento. As colônias isoladas foram cultivadas em meio
líquido para avaliar a atividade enzimática por meio de quantificação espectrométrica e caracterização morfológica por meio de coloração de
gram. O cultivo de substratos da raíz de M. esculenta em meio mineral revelou a presença de colônias de natureza bacteriana que possuíam a
capacidade de utilizar amido solúvel como fonte de carbono após 72 horas de incubação em estufa a 34oC. Foram observadas 18 colônias
bacterianas com potencial amilolítico que foram isoladas em meios seletivos para micro-organismos produtores de amilases. Estas colônias foram
caracterizadas por coloração de Gram, onde foi possível observar a presença de 20% de bacilos gram-negativos, 10% bacilos gram-positivos, 40%
cocos gram-negativos e 30% cocos gram-positivos. Uma vez que as raízes de M. esculenta possuem entre 70 a 90% de amilopectina (Santos et al.
2011), um componente do amido, a verificação da presença de endofíticos com potencial amilolítico neste substrato está de acordo com a
associação planta-microrganismo. Estas colonias foram isoladas, purificadas e criopreservadas para posteriores estudos. As bactérias foram
também inoculadas em meio líquido para avaliação quantitativa da atividade enzimática. A maior atividade enzimática foi encontrada na colônia
proveniente de número #4, apresentando 4,9% de produção de açúcar redutor após 24 horas de incubação em meio contendo amido. A
inoculação de fragmentos do mesocarpo dos frutos de A. aculeatum em meio mineral revelou a presença de colônias de natureza
majoritariamente fúngicas (95% de colônias nos meios de cultura após 72 horas de incubação) com atividade de lipases secretadas.
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RESUMO
A dengue é uma das doenças virais mais disseminadas no mundo e possui o vírus da dengue (DENV) como agente etiológico. Estima-se que em
torno de 40% da população mundial viva em áreas de risco de infecção pelo DENV, que é transmitido aos humanos através de mosquitos do
gênero Aedes. A partícula viral possui estrutura icosaédrica em cujo interior encontra-se uma fita simples de RNA com polaridade positiva. A partir
desse RNA são codificadas as três proteínas estruturais e as sete proteínas não estruturais do vírus (NS). As proteínas NS desempenham funções
importantes, algumas ainda não totalmente elucidadas, como no caso da proteína NS1. A NS1 é uma glicoproteína de 46-55 kDa encontrada tanto
como um homodímero associada à membrana ou como lipoproteína hexamérica em forma de barril solúvel. Além de desempenhar papel no
processo patogênico, a NS1 é essencial para a síntese de RNA viral. Em estudos anteriores, nosso grupo identificou interações entre a proteína NS1
e proteínas de células de fígado humano através de duplo-híbrido e identificou-se a proteína viral como parceira de interação da gliceraldeído 3fosfato desidrogenase (GAPDH) e moduladora do metabolismo em altas concentrações de glicose. No presente estudo avaliamos o papel da NS1
no metabolismo de células HUH7.5.1, em condições normais de glicose. Inicialmente analisamos o consumo de oxigênio celular por respirometria
de alta resolução das células intactas. Através de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) observamos os espectros 1H-1D dos metabólitos
celulares. Curiosamente, observou-se que a expressão da NS1 em condições de normoglicose não alterou o metabolismo celular. Portanto,
buscaremos entender melhor o efeito da NS1 em condições normais de glicose, na mitocôndria avaliando através de Western Blotting a
permeabilidade da membrana marcando porinas, COX IV e VDAC. Através de microscopias confocal observaremos a viabilidade mitocondrial
utilizando a sonda TMRE, visto que em HIGH glicose as mitocôndrias se fusionam. O mesmo comportamento se confirmado será melhor avaliado
por microscopia eletrônica.
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RESUMO
A great parcel of the ornamental fish exported of Brazil to the world is proceeding from the Amazonian basin, mainly of the basin of the middle
Negro River.The biological knowledge generate important data for the exporters of ornamental fish and for the extractive chain, because they can
be used to improve the handling procedures, to reduce the indices of mortality of the fish, beyond adding values that fortify the market. Some
studies deserve highlight, such as those that researching the corporeal indices, for example the relation length-weight (LWR) and the relative factor
of condition (Kn). The values of the LWR can be used to indirectly determine the weight by means of the length and vice versa, or to determine the
Kn, that is a indicater of the corporal condition of the fish, This one represent the quotient between the observed weight and the estimated weight
for in a determinate length. The present work has determined the LWR and the Kn of Carnegiella strigata, Dekeyseria brachyura, Paracheirodon
axelrodi, Petitella georgiae and Dicrossus maculatus, ornamental fishes of middle Negro River basin, Amazonas, Brazil. Was captured 1809
ornamental fish, 289 C. strigata, 70 D. brachyuran, 778 P. axelrodi, 370 P. georgiae and 202 D. maculates. Each fish was the weighed and total
length measured in analytical balance and digital paquimeter, respectively. The values of the weight and the total length were used to determine
the LWR that was estimated using the expression W = a .Lb, where W = total weight (g) and L = total length (cm). The parameters a (regression
coefficients) and b (slopes) were estimated by linear regression after logarithmic transformation of weight and length data (log W = log a + b log L).
Log–log plots of total length and weight were performed from the regression for identification and the exclusion. Additionally, 95% confidence
limits (CL) of a and b were estimated by formula CI = constant ± 1.96 (SE). The Kn was observed separately for each experimental group using the
formula Kn = Wt/aLtb. For comparison between two means was used t-test, assuming the statistical significance level was set for p < 0.05.The
results of the LWR of the ornamental fish demonstrate that the regressions had been highly significant (P < 0,001), with the determination
coefficient (r2) varied between 0.860 and 0.996. The value of a varied between 0.005 and 0,014 between studied specimens. The calculated value
of b varied between 2.555 and 3.405. As the reference of growth, it was observed negative allometric growth (as it becomes longer, also becomes
heavier in lesser ratio; b < 3.00) in D. brachyura (t-test = -2.185, d.f. = 138; P < 0.050), P. axelrodi (t-test = -43.002, d.f. = 1554; P < 0.001) and D.
maculatus (t-test = -5.134, d.f. = 402; P < 0.001) and; positive allometric growth (as it becomes longer, also becomes more weighed in bigger ratio;
b > 3.00) in C. strigata (t-test = 3.328, d.f. = 776; P < 0.001) and P. georgiae (t-test = 17.592, d.f. = 738; P < 0.001. The value of kn calculated for all
the species varied of 0.994 ± 0,027 (P. georgiae) a 1.004 ± 0.030 (P. axelrodi) and for all fishes it was significantly the same as 1.00 (P > 0.050),
indicating good corporal conditions. The results produced by the present work are important to supply knowledges on the biology and the level of
health of the Amazon ornamental fishes.
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RESUMO
O aumento da tecnologia e a facilidade de acesso têm promovido uma mudança de comportamento em âmbito global. Nos intervalos escolares
onde a atividade física se destacava através de jogos e brincadeiras, perdeu-se espaço para as redes sociais e os jogos com tablets e celulares. A
prática de exercício físico na infância é muito importante para manutenção do peso adequado e diminuição no risco de obesidade na vida adulta.
No período da puberdade é comum ocorrer o ganho de tecido adiposo em meninas, sendo a menarca um marcador da maturação sexual,
colaborando para um desinteresse pela atividade física e consequentemente a diminuição do condicionamento cardiorrespiratório. O objetivo
desse estudo foi correlacionar o percentual de gordura corporal e a aptidão cardiorrespiratória de meninas em idade escolar. As avaliações foram
realizadas através da análise da composição corporal utilizando a equação Slaughter para o ∑ de tríceps e panturrilha. Para classificar a aptidão
cardiorrespiratória, estimou-se o consumo de oxigênio (VO2max) através do teste de campo PACER (FITNESSGRAM®), onde as variáveis como
tempo, gênero e IMC foram levadas em consideração. A amostra foi composta por 44 meninas com média de idade de 12,8± 2,3 anos. A
correlação de Pearson (r) foi utilizada para verificar o comportamento entre as variáveis %G e aptidão cardiorrespiratória em meninas
adolescentes. Os resultados demonstram que praticamente a metade da amostra avaliada apresenta uma baixa aptidão física de saúde, com 43%
das meninas na Zona Não Saudável (ZNS) para aptidão cardiorrespiratória e 44% na ZNS para %G. Os valores de média, desvio padrão (DP), mínimo
e máximo encontrados foram: VO2max = 40,4± 4,1 (ml.kg.min.), (min. 26,2 e máx. 46,6) e %G = 26,2± 9 (min. 13,6 e máx. 47,2). A correlação de
Person foi considerada alta, (r=- 0,82), confirmando uma correlação inversamente proporcional entre as variáveis avaliadas. Diante dos testes
realizados para avaliar a composição corporal e a aptidão cardiorrespiratória em meninas adolescentes, conclui-se que o percentual de gordura
elevado influencia diretamente na diminuição do condicionamento cardiorrespiratório, afetando o desempenho para esta condição e contribuindo
para os fatores de risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares como a hipertensão. Fica evidenciada a importância da adesão à prática
de exercícios físicos, desde a infância e a juventude, a fim de prevenir e controlar o aumento de peso e de proporcionar melhoria da aptidão física,
colaborando para uma vida adulta mais saudável.
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RESUMO
Apesar de rupturas homeostáticas planejadas serem necessárias na preparação de atletas de alto rendimento, muitas vezes, a sobreposição das
cargas de treinamento, reduz a capacidade de resposta ao esforço e contribui para progressão da fadiga aguda para o overreaching (OR) e,
eventualmente, desenvolvimento da síndrome de overtraining (OT). Neste contexto, a fim de assegurar a melhoria no rendimento, estratégias de
controle de sensações subjetivas através de testes psicométricos, tem sido implementadas com sucesso para avaliar o impacto da carga de
treinamento no organismo de atletas, bem como identificar diferentes níveis de fadiga e estresse. Tendo em vista que a inflamação sistêmica e
distúrbios metabólicos representam características do OR e OT, o presente estudo pretende verificar a eficácia do diagnóstico de fadiga do teste
REST-Q e caracterizar o perfil de citocinas de atletas fadigados frente ao esforço máximo. Para isso, 14 atletas de remo de alto rendimento
nacional do gênero masculino, foram alocados nos grupos de estresse elevado (EE; n=7) e moderado (EM;n=7) segundo classificação definida pelo
teste REST-Q, e submetidos a dois testes de esforço máximo (A e B), separados por intervalo de 4 horas e realizado em remo-ergômetro segundo
protocolo estabelecido por Meussen e colaboradores (2010). Amostras de sangue foram coletadas antes (T1), imediatamente depois (T2), e 30
minutos após o esforço (T3) e o comportamento das citocinas analisadas através de ensaio imunológico multiplex realizado com microesferas
fluorescentes conjugadas a anticorpo monoclonal para o peptídeo alvo, segundo as instruções do fabricante (Bio-Plex Human Cytokine Assay; BioRad Inc., Hercules, CA, USA). Os resultados foram obtidos após o cálculo da concentração dos analitos (pg/mL) pelo software disponibilizado (BioPlex Manager Software) e após serem analisados por ANOVA (GraphPad), revelaram que, em comparação a EM, as citocinas IL-6 (EE-T1-A: 9,12±
1,7 x EM-T1-A: 5,76±3,2 e EE-T3-A: 12,70±1,72 x EM-T3-A: 7,87±4,7; p<0,05), TNF-α (EE-T1-A: 35,53±9,4 x EM-T1: 19,17±13,9 e EE-T3-A: 49,25±
11,8 x EM-T3: 23,11±22,1; p><0,05) e Resistina (EE-T1-A: 2481±981,3 x EM-T1-A: 1521±564,8 e EE-T3-A: 3498±900,0 x EM-T3-A: 2547±1038; p>
<0,05), encontram-se significativamente elevadas em EE nas condições de pré e pós exercício no teste A. Da mesma forma, observamos o mesmo
padrão de resposta no grupo EE para as citocinas IL-8, IL-1, MIP1β e proteína C reativa que confirmam maior ativação imune nos indivíduos
fadigados. A concentração de leptina também se mostrou mais reduzida no grupo EE porém a magnitude de aumento dos marcadores de lesão CK,
TGO e TGP, tende a ser mais elevado em EM. Além disso, existe tendência de menor secreção de Insulina (EE-T1-B: 84,02±67,15 x EE-T2-B: 185,8±
135,9; p><0,05 e EM-T1-B: 85,75±53,09 e x EM-T2-B: 73,77±38,68; p= 0,5934) e maior de Visfatina (EE-T1-B: 2675±114 x EE-T2-B: 2409±120; p=
0,4868 e EM-T1-B: 1748±83 e x EM-T2-B: 2028±75; p><0,05), em EM-B, que parece ser compensado com a elevação do Peptídeo Inibitório
Intestinal - GIP (EE-T3-A: 23,21±12,71 x EE-T1-B: 28,48±14,19; p= 0,765 e EM-T3-A: 25,40±18,76 e x EM-T1-B: 49,82±46,51; p><0,05) em fenômeno
que inexiste no grupo EE. Em face ao exposto, demonstramos que o REST-Q é capaz de identificar consistentemente o grau de fadiga e estresse em
atletas já que aqueles com maior pontuação, apresentam inflamação sistêmica mais elevada ao final do estímulo A e que, juntamente com a
menor secreção de leptina neste período, indica reduzido nível de energia corporal, coerente com a sensação subjetiva manifestada, porém
dissociada da magnitude de lesões musculares. A preservação da resposta da insulina e menor secreção de GIP após o estímulo B em EE, é capaz
de influenciar negativamente o metabolismo energético e sugere desensibilização adrenérgica e alteração da permeabilidade intestinal que
poderia contribuir para endotoxemia e ampliação da inflamação sistêmica observada nestes
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RESUMO
O Rugby Sevens tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos, sendo o mesmo disputado inclusive nos Jogos Olímpicos do Rio
de Janeiro, tendo ainda como característica marcante no seu formato de disputa a exigência de uma rápida recuperação, os quais jogam em média
6 a 8 partidas em 2 dias. Este jogo se caracteriza por se realizar corridas repetitivas de alta intensidade e contato físico, o que requer de seus
jogadores uma variedade de respostas fisiológicas, tais como velocidade, agilidade, força, potencia anaeróbica e capacidade aeróbica, sendo que,
para cada posição, o nível de exigência corresponde às suas ações durante uma partida, tais características se assemelham ao nível de exigência de
uma partida de futebol de campo. Sendo assim o objetivo de nosso estudo foi analisar de forma comparativa a potencia anaeróbica entre
jogadores de Rugby Sevens da equipe de Volta Redonda e jogadores de futebol sub-20 da equipe do Barra Mansa FC. A amostra se constituiu de 7
jogadores (18 ± 2 anos) da equipe titular de Rugby Sevens de Volta Redonda, e de 10 jogadores (18± 1 anos) titulares, da equipe sub-20 do Barra
Mansa FC, os mesmos foram avaliados através do Rast Test. Esta pesquisa foi submetida a Plataforma Brasil e devidamente aprovada, com o CAAE
65019817.8.0000.5237. A equipe do Volta Redonda Rugby Club apresentou Potencia Anaeróbica Média de 494,70 ± 74, 04 W e a equipe do BMFC
602,92 ± 69,37 W, com índice de Fadiga de 45,17 ± 10,83 e de 37,07 ± 9,01 respectivamente. Os dados foram analisados por estatística descritiva,
sendo utilizado o Test t de Student para amostras independentes, para análise da diferença entre grupos, a qual apresentou nível de significância
de 0,008, com t = -3,081 o que demonstra existir diferença significativa entre os grupos, tendo o grupo de jogadores de futebol apresentado uma
maior potencia anaeróbica. Tal resultado pode ser explicado por uma questão de tempo de prática do desporto, bem como também o período e
/ou especificidade de treinamento.
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RESUMO
O envelhecimento é um processo normal, individual e gradativo que caracteriza um ciclo da vida no qual ocorrem mudanças fisiológicas,
bioquímicas e psicológicas como consequência da ação do tempo. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos do treinamento
de força sobre a autonomia funcional e qualidade de vida de mulheres idosas do projeto de extensão III Idade em Movimento da UNESA – Cabo
Frio/RJ. O estudo se caracterizou como uma pesquisa experimental. A amostra contou com 16 idosas divididas em um grupo experimental (GE; n:
8; Idade: 66,17±6,43 anos; IMC: 31,32±4,43 kg/m2), submetido a exercícios resistidos com halteres, bastões e caneleiras (2 a 3 séries de 15 a 20
repetições por exercício nas primeiras 4 semanas e 3 séries de 8 a 12 repetições para as demais semanas), em uma frequência de 3 vezes na
semana e duração de 60 minutos por sessão, durante 12 semanas, e um grupo controle (GC; n: 8; Idade: 68,50±8,50anos; IMC: 28,44±7,16 kg/m2),
que se comprometeu em manter a sua atividade diária normal no setor administrativo da Guarda Sênior de Casimiro de Abreu, sem participar de
atividades físicas sistematizadas durante o período de intervenção. A Qualidade de Vida foi avaliada através do questionário WHOQOL- OLD que
contém 24 itens respondidos em escala Likert de cinco pontos, distribuídos em seis facetas: faceta 1 - funcionamento das habilidades sensório;
faceta 2 - autonomia; faceta 3 - atividades passadas, presentes e futuras; faceta 4 - participação social; faceta 5 - morte e morrer; e faceta 6 intimidade. Todos os escores obtidos nas seis facetas permitem calcular o escore total médio sobre a qualidade de vida geral (QVG). A autonomia
funcional foi avaliada através do Protocolo GDLAM em que os testes, levantar da posição sentada (LPS), levantar da cadeira e locomover-se pela
casa (LCLC), vestir e tirar uma camiseta (VTC), caminhar 10m (C10m) e levantar da posição decúbito ventral (LPDV) foram aferidos por tempo, em
segundos, por um cronômetro da marca Sanny (Brasil) e logo após foi calculado o índice geral de autonomia (IG). Todas as coletas foram realizadas
antes e no final do período de intervenção. A ANOVA com medidas repetidas nos fatores grupo (GE e GC) e tempo (pré e pós-teste), seguida do
post hoc de Bonferroni, revelou melhoras significativas (p<0,05) nos testes de C10m, LPS, LCLC e no IG no GE e quando comparado ao GC pósintervenção. A qualidade de vida apresentou melhora significativa (p>
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RESUMO
A avaliação da composição corporal é uma importante área de conhecimento para o profissional de saúde devido ao aumento significativo na
prevalência de obesidade e o impacto da mesma no desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas como hipertensão e diabetes. Para a
avaliação da composição corporal, existem diversos métodos de medida, sendo a técnica de dobras cutâneas, a mais frequentemente utilizada.
Porém, o mercado oferece diversos tipos de compasso para a realização das medidas de dobras cutâneas, sendo necessário verificar a precisão
entre as medidas, pois uma medida errada pode aumentar o erro na tomada de decisão da prescrição de exercício. Desta forma, o objetivo deste
estudo foi comparar os valores de espessura das dobras cutâneas subescapular, tricipital, suprailíaca e abdominal obtidas através dos compassos
Lange e Sanny Científico em crianças e adolescentes que participam de atividades regularmente. A hipótese inicial é que o compasso Lange
apresentará valores superiores ao compasso Sanny Cientifico devido a diferença no tamanho da haste, na superfície de contato e o formato de
leitura. Participaram desse estudo 64 indivíduos do sexo masculino com idade entre oito e 17 anos, todos pertencentes a um projeto social na
cidade de Macaé – Rio de Janeiro. Todas as medidas foram realizadas no período da manhã por dois avaliadores previamente treinados. A medida
da massa corporal foi realizada em uma balança da marca Plenna – Brasil e a medida da estatura foi realizada em um estadiômetro portátil da
marca Sanny. As medidas de dobras cutâneas subescapular, tricipital, suprailíaca e abdominal foram realizadas em duplicata, porém se houvesse
diferença maior que 1mm, seria realizada uma terceira medida. Neste caso, seria utilizada a média das três medidas como medida final. Para
análise dos dados foi utilizado uma Análise de Variância (ANOVA) com nível de confiança de 95%. Quando necessário foi utilizado um post-hoc de
Tukey para localizar as diferenças das médias entre os compassos e as medidas das dobras. Foram encontradas diferenças significativas entre as
médias dos somatórios de três dobras cutâneas (Subescapular Lange: 7,7±2,8mm, Sanny Científico: 5,4±2,7mm (p=0,002); Tricipital Lange: 10,6±
4,3mm, Sanny Científico: 7,8±4,0mm (p=0,001); Suprailíaca Lange: 7,7±4,8mm, Sanny Científico: 5,7±4,6mm (p=0,02). Para a dobra Abdominal,
não houve diferença significativa: Lange: 10,6±5,8mm, Sanny Científico: 8,5±5,4mm (p>0,05). Para o somatório total das medidas foi observada
uma redução sistemática das medidas realizadas compasso Sanny quando comparada a medida do compasso Lange (p<0,001). Desta forma,
sugere-se a utilização do mesmo compasso para medidas de dobras cutâneas realizadas em crianças em adolescentes, visto que a modificação do
compasso pode comprometer o processo de avaliação e reavaliação. Além disso, recomenda-se a utilização com compasso Lange caso seja
possível, pois grande parte das equações preditivas do percentual de gordura corporal foram desenvolvidas e validadas com o referido compasso.
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RESUMO
Uma sessão de treinamento resistido pode ter resultados desejados quando o intervalo de descanso é prescrito adequadamente com outras
variáveis. O estudo teve como objetivo primário avaliar o comportamento do número de repetições (REPET) durante 4 séries subsequentes, frente
a dois tipos de protocolos experimentais com diferentes intervalos de descanso entre as séries (P1=30s e P2=60s) em praticantes recreativos de
treinamento de força. Secundariamente, foi analisado o nível de percepção de esforço (PSE) e frequência cardíaca (FC) em cada protocolo
experimental. Além disso, não menos importante, buscou-se fazer uma correlação entre o número de repetições com o nível perceptivo de
esforço em cada protocolo. Participaram do estudo 10 indivíduos do sexo masculino com idade acima de 18 anos, praticantes recreativos de
treinamento resistido por pelo menos um ano. Todo delineamento do estudo, foram realizadas em 4 visitas na Academia da Vila, na cidade de
Araruama. Na visita 1 os participantes realizaram anamnese, medidas antropométricas e teste de dez repetições máximas (10RM) no exercício
supino reto, já na visita 2 foi para executar o reteste de 10 RM para a determinação da carga máxima de 100%. As visitas 3 e 4 se deram para
realização dos protocolos experimentais com intervalos de 48h entre as visitas, estas sendo determinadas de forma randomizada e
contrabalanceada na visita 1. Em ambos os protocolos foram executados quatro séries no exercício de supino reto com intervalo de descanso
entre as série em diferentes tempos P1=30s e P2=60s. A normalidade dos dados foi confirmada pelo teste de Shapiro Wilk, portanto os resultados
foram apresentados como média ± desvio-padrão. O teste t-Student para amostras pareadas foi utilizada para comparar teste e reteste de 10 RM.
Para testar o comportamento de repetições e percepção de esforço, foi utilizada ANOVA de medidas repetidas. A homogeneidade da variância e
esfericidade dos dados foi verificada pelo teste de Muchy, a correção de Greenhouse-Geisser foi utilizada quando necessário. Em caso de valores
de F-crítico estatisticamente significativos, as ANOVAS foram complementadas pela verificação post hoc de Fisher. Além das análises anteriores, o
comportamento do REPET, PSE e FC foram analisados através do total da área sob a curva (AUC) de cada participante pelo software GraphPad
Prism 5.01, sendo calculado pela soma das áreas retangulares dos níveis pressóricos durante os intervalos das séries. Teste t pareado foi realizado
para avaliar as possíveis diferenças. Foi adotado como nível de significância para todas as análises um valor de P ≤ 0,05 e os cálculos foram
realizados com auxilio do software SPSS 20.0 (SPSS IncTM, Chicago, IL, EUA). Ao comparar o P1=30s vs. P2=60s entre as 4 séries sobre o número de
REPET observou-se um declínio em ambos protocolos mas sem diferenças significativas, porém com muita mais atenuação no P1 (P1=30s [10±0;
6.9±1.4; 4.7±1.6; 3.1±0.9] vs. P2 [10±0; 8.4±1.6; 5.7±1.4; 3.9±1.4]; F=1.50; P=0.25). Apesar da elevação, não houve diferenças significativas da PSE
(P1=30s [4.7±1.4; 6.9±1.4; 9.2±0.9; 10±0] vs. P2 [4.3±1.8; 6.4±1.5; 8.7±1.0; 10±0]; F=0.50; P=0.68) e FC (P1=30s [127.8±17.3; 130.1±15.5; 132.8±
14.9; 132±16] vs. P2 [127.6±20.4; 137.1±18.3; 128.1±23.2; 133±19.9]; F=1.81; P=0.15). Quando analisado pela AUC o somatório do número de
REPET foi observado diferença significativa entre os protocolos P1 vs. P2 (10.5±2.2 vs. 13.4±2.5; P=0.02; t=2.76; df= 9), o que não foi observado na
PSE (12.3±2.3 vs. 11.1±2.2; P=0.13; t=1.17; df= 9) e FC (33.8±15.1 vs. 37.1±20.6; P=0.60; t=0.53; df= 9). Conclui-se que, ao se realizar o exercício de
supino reto com intervalos curtos de descanso P1=30s,em indivíduos experientes em treinamento de resistência pode haver interferência
significativamente no volume total (séries e repetições) podendo causar uma interdependência no volume e intensidade.
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RESUMO
A luta olímpica é uma tradicional modalidade esportiva com elevada exigência sobre a potência aeróbica e anaeróbica aonde a adequada
distribuição das cargas de treinamento, é essencial para promover alterações morfológicas e funcionais que contribuam para o sucesso de atletas
de alto nível competitivo. De fato, neste esporte, o volume a intensidade das sessões de treinamento, são frequentemente moduladas ao longo
dos períodos de preparação e de competição de um dos muitos macrociclos anuais, a fim de, por intermédio da intermitência de desafios
homeostáticos e processos regenerativos que caracterizam as sessões de treinamento e os períodos de repouso, possibilitem adaptações que se
traduzam na melhoria do rendimento esportivo. Neste contexto, considerando o importante papel das alterações microvasculares na oferta e
distribuição de nutrientes teciduais e uma vez que a sobreposição de cargas durante os períodos de treinamento, influenciam o perfil inflamatório
sistêmico, o presente estudo pretende avaliar através da metodologias de fluxometria laser Speckle (PSI system, Perimed) e microscopia intra-vital
(Moritex), a reatividade microvascular dependente de endotélio correlacionando os resultados com eventuais alterações bioquímicas e no perfil de
citocinas analisadas através de sistema Luminex (Bio-Plex Workstation, Bio-Rad). Após a aprovação do comitê de ética do Instituto Nacional de
Cardiologia, onze atletas da Seleção Brasileira Junior de Luta Olímpica tiveram o sangue analisado e a reatividade microvascular em resposta a
acetilcolinaa (ACh) e o fluxo e a perfusão de capilares após hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO), avaliados no início e no final dos períodos de
preparação (12 semanas) e competição (4 semanas) do segundo macrociclo anual. Os resultados demonstram que, apesar de capacidade de
resposta de dilatação microvascular mediada por ACh ou HRPO em atletas (ATL) ser semelhante ao de controles não-atletas (CNA) pareados por
peso e idade, os primeiros apresentam no início do período de preparação (T1) pressão arterial média (CNA:96,83±5,36 x ATL:83,00±6,65 mmHg;
p<0,05) e diastólica (CNA:81,25±5,956 x ATL:61,22±6,778 mmHg; p><0,05) significativamente menores e níveis séricos de lesão muscular CK-MM:
590,4±426,5U/L; LDH: 278,8±66,62U/L; Fosfatase Alcalina 157,2±46,15U/L; Proteína C-Reativa : 0,248±0,36mg/dL) e inflamação sistêmica (IL-6:
14,73±20,39pg/mL; INF-G: 93,45±17,05pg/mL e TNF-ALFA: 41,85±78,48pg/mL), acima dos valores de referência, que repercute negativamente
sobre a perfusão de capilares após HRPO (T1:114,7±20,51 x T2:126,6±14,71 capilares por mm2; p><0,05) e provavelmente associado ao efeito
residual de microciclos anteriores. De fato, no final dos períodos de preparação (T2) e de competição (T2: 126,6±14,71 x T3: 133,8±16,64 capilares
por mm2; p><0,05 x T1), a perfusão de capilar após HRPO aumenta significativamente e os níveis séricos de marcadores de lesão e inflamação
tecidual diminuem significativamente indicando adaptação positiva a nova rotina de treinamento. Apesar disso, ao final de T2, verificamos
significativa redução no fluxo (dose6: T1:61,22±15,72 x T2:41,91±17,77 UAP; p><0,05) e condutância microvascular dependente de endotélio
(dose 6: T1: 0,73±0,16 x T2:0,51±0,23 mmHg/UAP; p><0,05) e no fluxo máximo após HRPO (T1:89,67±14,71 x T2:74,82±15,54 UAP; p><0,05) em
efeito que não se recupera em T3 e que sugere que os estímulos do treinamento de luta olímpica, durante os períodos de preparação e
competição, exercem impacto diferenciado sobre a reatividade microvascular e a perfusão de capilares na microcirculação. Em face ao exposto,
conforme verificado em outros estudos com atletas treinados, é possível que estes atletas possuam vasos de maior calibre e, portanto, com menor
reserva de vasodilatação, que teria sido excepcionalmente ampliada em T1 em face a ativação de resposta imune inflamatória e ao efeito
vasodilatador de moléculas como o óxido
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RESUMO
A suplementação com β-alanina (S-βA) eleva o conteúdo intramuscular de carnosina, molécula capaz de neutralizar o excesso de prótons
produzidos durante o exercício intenso e melhorar o rendimento anaeróbico lático. Apesar da carnosina possuir atividade anti-glicante e antioxidante, sendo capaz de aumentar a biodisponibilidade de óxido nítrico e exercer efeito hipotensor, pouco se conhece acerca de sua ação sobre o
endotélio microvascular e do impacto sobre a atividade do sistema nervoso autônomo. Em face ao exposto, o objetivo deste estudo foi esclarecer
os efeitos da S-βA sobre a reatividade microvascular dependente de endotélio e a resposta autonômica antes e após o exercício, em jovens
saudáveis e fisicamente ativos comparando os resultados com indivíduos controles pareados por idade e IMC, suplementados com placebo (Ctr).
Após aprovação do CEP da Universidade Estácio de Sá, vinte voluntários entre 20 e 30 anos tiveram a reatividade microvascular em resposta a
acetilcolina (ACh) e após hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO) e a perfusão capilar cutânea (PCC) avaliadas através das tecnologias de
Fluxometria Laser Speckle (FLS) e de video-microscopia intravital (VMI) e os elementos do sangue analisados antes e após uma semana de
suplementação com 2g diárias de β-alanina (Primaforce, North Carolina). A FLS foi realizada na microcirculação cutânea do antebraço em 6 doses
cumulativas de solução contendo 2% de ACh e administradas durante 10 segundos em intensidades crescentes de 30, 60, 90, 120, 150 e 180μA
através de sistema de micro-iontoforese. A avaliação da HRPO foi realizada nas técnicas de FLS e VMI após a liberação de manguito inflado em
pressão supra-sistólica durante 3 minutos e a atividade autonômica registrada através da análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC)
através do uso de eletrocardiógrafo (Neurosoft). Após análise estatística com o teste t pareado (p<0,05), verificamos que sete dias de S-βA são
insuficientes para alterar a pressão arterial média (PAM) (S-βA: 89,25 ± 16,55 x 85,13 ±12,22mmHg; p=0,0402) e, conforme verificado através da
FLS, modificar a reatividade microvascular em resposta a ACh e HRPO em repouso. Também verificamos, que a S-βA não melhora a potência
anaeróbica no teste de Wingate (Pré- S-βA: 490 ± 20,57 x Pós-S-βA: 482 ± 23,03 / Pré-Ctr: 588 ± 19,9 x Pós-Ctr:593 ± 23,05 Watts) nem tampouco
altera as respostas autonômicas avaliadas no pré e pós exercício nas condições supina e ortostática. Apesar disso, confirmamos em ambos os
grupos, que após o exercício intenso, ocorre significativa redução da atividade simpática que é responsável por efeito hipotensor pós-exercício
capaz de promover episódios de síncope em alguns indivíduos conforme demonstrado por significativa redução do componente de baixa
frequência da VFC após o teste de Wingate (LF-Basal:948,3±308 x LF-Pós-Teste: 62±14 ms2). Através da VMI, também verificamos que a S-βA é
capaz de aumentar significativamente no mesmo período, a PCC após PORH (141,3 ± 9,3 vs 152,6 ± 10,4 capilares por mm2; p=0,0180) produzindo
semelhante tendência de sua elevação durante o repouso (137,3 ±11,3 ± 26 vs 147,1 ± 10,9 capilares por mm2; p=0,0653) em efeito não
observado entre controles. Os resultados indicam que a S-βA é capaz de elevar em curto-prazo, a densidade e a perfusão de capilares da
microcirculação, sugerindo que este procedimento, além da reconhecida ação protetora vascular, também possa contribuir positivamente para
ampliar a distribuição de nutrientes teciduais, fenômeno importante para o rendimento físico e prevenção de lesões em órgãos alvo. Também
evidencia que o exercício intenso produz significativo efeito hipotensor durante a recuperação subsequente ao seu encerramento. O estudo ainda
avalia indivíduos com intolerância à glicose para verificar se, nesse grupo, a S-βA é igualmente eficaz para alterar a perfusão de capilar e
eventualmente alterar a reatividade
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RESUMO
A síndrome de Down (SD), é uma desordem genética provocada pela trissomia do cromossomo 21, associada com alterações no desenvolvimento
motor e disfunções no sistema cardiovascular. Neste contexto, indivíduos com SD apresentam ambiente vascular com predomínio oxidativo,
rigidez arterial, alterações no controle autonômico do tônus e redução da reatividade dependente de endotélio que, coletivamente, colaboram
para doença cardiovascular precoce e redução da capacidade de esforço físico, aspectos que limitam a vivência de experiências psicomotoras
necessárias a maturação de áreas corticais. Tendo em vista que o treinamento físico se mostra capaz de influenciar positivamente a função
autonômica e vascular, bem como promover adaptações que melhoram o condicionamento físico e o desenvolvimento psicomotor, o presente
estudo pretende investigar o efeito de circuito de reeducação psicomotora (RPM), sobre a resposta autonômica e desempenho psicomotor em
indivíduos com SD. Após aprovação do CEP da Universidade Estácio de Sá, 15 indivíduos com SD recrutados na Escola Tocando em Você e
pareados por gênero, idade e IMC, foram alocados nos grupos de RPM (n=8) ou controle (CTR;n=7) durante 8 semanas. O circuito de RPM incluiu
exercícios para desenvolvimento da força e equilíbrio em muro de escalada e da organização espaço-temporal, através de atividades de dança
aeróbica com monitoramento da intensidade entre 60-70% da frequência cardíaca máxima. A variabilidade de frequência cardíaca nos domínios
de tempo e frequência, foi aferida na posição supina e ortostática, durante 5 minutos, no início e no final do RPM em ambos os grupos, e obtida
através da análise e interpretação das variações dos intervalos R-R do eletrocardiograma (Neurosoft 567-A). A avaliação psicomotora foi realizada
através das baterias de avaliação de Vítor da Fonseca (BAVF) e das competências iniciais para a leitura e escrita (BACLE) e os resultados analisados
através de Teste-t Student’s não-pareado com valor de p<0,05. Resultados preliminares indicam que, na BAVF, a qualidade de praxia fina (2,08±
0,23 x 2,45 ±0,22; p=0,0107) e no BACLE, a maturidade perceptiva (19,99±11,45 x 58,22±34,0; p=0,0240), esquema corporal (44,70±22,28 x 75,98±
12,67; p=0,0136), desenvolvimento motor (37,14±33,01 x 73,81±28,81; p=0,0675) e compreensão da linguagem (18,00±18,33 x 51,67±13,66; p=
0,0048), foram significativamente maiores no grupo RPM. Apesar de ambos os grupos apresentarem aumento significativo da frequência cardíaca
entre a posição supina e ortostática (RPM:75,43±13,75 x 90,29±12,19; p=0,0205 e CTR: 70,00±8,672 x 101,0±5,899; p=0,0013), somente o grupo
RPM obteve tendência de elevação da pressão arterial média (RPM: 71,43 ± 10,59 X 79,99 ± 12,06; P=0,0781 e CTR: 80,83 ± 9,86 x 78,3 ± 7,08; p=
0,2663) e de aumento da atividade simpática após este teste, conforme demonstrado nas variações da razão entre o componente de baixa (LF) e
alta frequência (HF) do espectro da VFC (RPM: 2,179±3,22 x 3,384±3,29; p=0,0502 e CTR: 0,7417±0,489 x 1,023±0,89;p=0,3641). Em relação ao
grupo RPM, o CTR demonstrou tônus parassimpático (SDNN) significativamente mais elevado em repouso (RPM: 46,89±29,20 x CTR:127,6±85,62;
p=0,0383). Tais resultados indicam que apesar de ambos os grupos apresentarem incompetência autonômica frente ao desafio ortostático, o
tônus parassimpático do grupo controle parece excessivo em repouso e sua ativação simpática mais deficiente, em fenômeno que pode reforçar o
comportamento sedentário destes indivíduos. Diante da menor pontuação do grupo controle nos testes BAVF e BACLE, tais resultados
coletivamente sugerem que as intervenções com atividades físicas podem ser úteis para melhorar a função autonômica e motora voluntária, assim
como colaborar para a reeducação psicomotora necessária a inclusão social destes
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RESUMO
A hipertensão arterial (HA) afeta aproximadamente 25% da população brasileira. No contexto da prevenção e do tratamento não farmacológico
para a HA, a prática de exercício físico aeróbico tem sido recomendada sistematicamente desde a década de 1970. Por outro lado, nos últimos
anos, o treinamento de força (TF) tem sido recomendado como terapia não farmacológica para tratamento da HA. Porém, ainda não está claro na
literatura o efeito de diferentes ordens dos exercícios no TF sobre a pressão arterial (PA) pós exercício. Desta forma, o objetivo deste estudo foi
comparar diferentes ordenações de exercícios sobre a PA de homens pré hipertensos. Dez homens voluntários (idade: 26,1 ± 3,6 anos; massa
corporal: 74,1 ± 8,1 kg; estatura: 172 ± 4 cm; Percentual de gordura: 18,3 ± 6,3%, experiência em TF: 1,7 ± 8 anos; pressão arterial sistólica (PAS) de
repouso: 133,9 ± 10,1 mmHg; pressão arterial diastólica (PAD) de repouso: 72,9 ± 7,1 mmHg) com no mínimo seis meses de experiência em TF
participaram desse estudo. Após determinar a carga de uma repetição máxima (1RM) para o Supino (SP), Puxada pela Frente no Pulley Alto (PPA),
Desenvolvimento de Ombros (DO), Rosca Bíceps (RB), Rosca Tríceps (RT), Leg Press (LP), Cadeira Extensora (CE) e Cadeira Flexora (CF), os
participantes realizaram três sessões de TF numa ordem randomizada, com 72 horas de intervalo entre as mesmas. Na primeira sessão de
treinamento, os sujeitos realizaram a sequência de exercícios (SEQ1), iniciando com os membros inferiores e progredindo para os membros
superiores (LP, CE, CF, SP, PPA, DO, RB e RT), com 3 séries, de 8-10 repetições, com carga a 70% de 1RM e um minuto de intervalo entre as séries e
exercícios. Na segunda sessão de treinamento, os sujeitos realizaram a sequência de exercícios (SEQ2), alternando os segmentos superior e inferior
(SP, LP, PPA, CE, DO, CF, RB e RT), com 3 séries, de 8-10 repetições, com carga a 70% de 1RM e um minuto de intervalo entre as séries e exercícios.
Na terceira sessão de treinamento, os sujeitos realizaram a sequência de exercícios (SEQ3) iniciando com os membros superiores e progredindo
para os membros inferiores (SP, PPA, DO, RB, RT, LP, CE e CF), com 3 séries, de 8-10 repetições, com carga a 70% de 1RM e um minuto de
intervalo entre as séries e exercícios. Antes e após as sessões de TF, a PA foi mensurada através de um equipamento de MAPA, previamente
validado e auto-calibrável, sendo realizada uma medida imediatamente após o exercício e a cada 10 minutos por 60 minutos. Para análise dos
dados foi aplicado um modelo multivariado MANOVA de medidas repetidas (p<0,05). Os resultados demonstraram reduções significativas na
pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e pressão arterial média (PAM) em todas as sequências (p ><0,05) (Reduções
Máximas: PAS = -15mmHg, PAD = -19mmHg, PAM = - 17,6 mmHg) porém sem diferenças significativas entre as mesmas (p>0,05). Por outro lado,
um efeito hipotensivo mais longo (Até 60 minutos) foi encontrado nas SEQ1 e SEQ3 para a PAS e PAD (p<0,05) e apenas para a SEQ3 na PAM (p>
<0,05). Esses resultados demonstram que realizar o TF iniciando com membros inferiores e progredindo para os superiores (SEQ1) ou começar
com superiores e progredir para os inferiores (SEQ3), pode provocar reduções significativas na PA por até 60 minutos (p><0,05). Esse fator tem
importante efeito cardioprotetor, visto que uma redução de apenas 3mmHg na PA de repouso, pode reduzir em 30% a probabilidade de infarto
agudo do miocárdio. Por fim, recomenda-se a realização de TF sob as condições descritas acima na SEQ1 e SEQ3, para indivíduos com
característica similares a amostra, visto que o estado de treinamento pode interferir nos resultados. Em conclusão, profissionais do Educação
Física podem prescrever essas sequencias de exercícios se o objetivo for reduzir a PA. Além disso, esses achados podem ser importantes nas fases
iniciais de desenvolvimento da HA, , mas estudos são necessários com
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RESUMO
A rabdomiólise induzida por esforço (RIE) é uma condição fisiopatológica caracterizada pela presença de danos excessivos sobre fibras de grandes
grupamentos musculares, que ocasionalmente evolui para insuficiência renal aguda, coagulopatia intravascular disseminada e morte. Trata-se de
condição de alta prevalência no treinamento militar, que apesar da contribuição genética, pode ser ocasionada por influências ambientais, como a
realização de exercício vigoroso, com elevado componente excêntrico, em indivíduos mal adaptados e expostos a clima quente e úmido com uso
de vestimentas inadequadas, e muitas vezes na presença de traumas e desordens eletrolíticas. Neste contexto, tendo em vista que as
complicações clínicas da RIE parecem associadas a disfunção do endotélio vascular e que ainda são desconhecidos os efeitos do exercício físico
extenuante sobre a microcirculação, o presente estudo pretende investigar, o impacto do treinamento militar sobre a reatividade vascular
dependente de endotélio, associando os resultados com marcadores de inflamação sistêmica e lesão muscular. Para isso, a responsividade
microvascular a acetilcolina (ACh) ou hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO), e a densidade capilar, de 14 militares do sexo masculino entre 20 e 25
anos, foi avaliada, através das metodologias de fluxometria laser Speckle e microscopia intravital, em conjunto com alterações nos níveis séricos
de citocinas inflamatórias e de CK, LDH, no início e ao final das cinco semanas do curso de operações especiais da Força Aérea Brasileira (COE-FAB).
Os resultados demonstram que o treinamento intensivo militar, reduz significativamente o fluxo (dose 6 : 61,13±13,97x 40,67±10,53 UAP; p<0,05),
e a condutância microvascular (dose 6: 0,70±0,15 x 0,47±0,10 APU/mmHg; p><0,001) em resposta a ACh, assim como o fluxo (68,27±13,38x 61,80
±10,36 UAP; p><0,05) e a condutância máxima (0,94±0,27 x 0,72±0,14 APU/ mmHg) em resposta ao HRPO, além de diminuir a perfusão de
capilares após HRPO (Basal-Pré: 110,4±7,332/HRPO: 118,4±9,500; p ><0,05 x Basal-Pós: 112,4±8,201 /HRPO: 112,8±9,876; p=0,838), em fenômeno
diretamente associado com a fenótipo vasoconstritor e correlacionado com a elevação significativa das citocinas pró-inflamatórias, Fator de
Necrose Tumoral (12,68±3,45 x 26,86±2,86; p><0,05) e Interferon Gama (908,68±23 x 3649,69±121; p><0,05) e dos marcadores de lesão muscular
CK (314,7±220,5 x 863,2±554; p><0,05) e LDH (189,1±33,7 x 233,8±39,01;p><0,05) além de aumento nos níveis séricos de cálcio (2,38±0,08 x 9,19±
1,68; p><0,05), homocisteína (8,44±3,27 x 12,35±3,69; p ><0,05) e da relação uréia-creatinina (33,3±4,41 x 38,7±7,72; p >
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RESUMO
Um dos maiores motivos para o aumento de mortalidade por Doenças Cardiovasculares (DCV) deve-se a alterações nos padrões de pressão arterial
e aumento da prevalência da hipertensão arterial (HA) com o envelhecimento. Diversas diretrizes são taxativas quanto a recomendação do
treinamento físico para reduzir a pressão arterial em pré-hipertensos e hipertensos. Estudos recentes indicam que a diminuição crônica da pressão
arterial podem relacionar-se ao somatório de reduções agudas de seus valores após sessões agudas de treinamento. Esse fenômeno é usualmente
denominado “hipotensão pós-exercício” (HPE). Alguns estudos observaram HPE em indivíduos idosos (≥ 60 anos) em resposta a exercício aeróbio
e exercício resistido. No entanto, apenas dois estudos foi realizado utilizando exercício combinado/concorrente, sendo observada atenuação
significativa da PAS e PAD após sua realização, ainda que por curto período de acompanhamento. Justifica-se o presente estudo por poucos
estudos investigarem a hipotensão pós-exercício (HPE) em exercício concorrente - combinação de exercícios aeróbicos (ExA) e resistidos (ExR) principalmente na população idosa. O objetivo do estudo é investigar a HPE em idosos pré-hipertensos/hipertensos após dois diferentes modelos
de sessões de exercícios concorrentes ExA+R vs. ExR+A. Para realização do estudo 10 idosos, de ambos sexos, pré-hipertensos/hipertensos (Idade:
67.7±6.7 anos; M: 7; PAS:141.8±22.4 mm Hg; PAD:76.9±7.8 mm Hg), participaram do protocolo experimental no qual, em posição sentada em sala
controlada (22º a 25ºC) foi mensurado pelo método oscilométrico indireto (OMRON 7200) as pressões sistólica (PAS), diastólica (PAD), média
(PAM) e com cardiofrequencímetro (POLAR RS800cx) a frequência cardíaca (FC). Foram tomadas as medidas pré-sessões e durante 60 minutos a
cada 10 minutos após 3 diferentes experimentos: Sessão Controle (SC), ExA+R e ExR+A. As sessões exercício concorrente foram realizados com os
seguintes parâmetros: ExA - 20 min / 50% - 60% FCR ou Borg 3-4/10 / caminhada ou corrida; e ExR - 6 exercícios / 3 set / 10 - 12 repetições / 2 min
de descanso entre as séries/ carga 100% de 12RM. O comportamento da PAS, PAD, PAM e FC foram analisados através do total da área sob a curva
(AUC) de cada participante pelo software GraphPad Prism 5.01, sendo calculado pela soma das áreas retangulares dos níveis pressóricos durante
60 minutos. Anova One-way foi realizado e as diferenças foram verificadas pelo teste post-hoc de Tukey no caso de razões F significativas. Em
todos os casos adotou-se e como nível de significância um valor de P≤0,05. Foram observadas reduções nos níveis pressóricos apesar de não
apresentar significativo após as sessões ExR+A e ExA+R vs. SC na PAD (AUC 421±282.2 vs. 515.5±219.9 vs. 525,5±329.9 mm Hg/min; F=0.31;
P>0.05) e PAM (AUC 341.7±132.5 vs. 564.9±249.7 vs. 606.9±491.9 mm Hg; F=1.88; P>0.05). Entretanto, houve atenuação significativa PAS (AUC
510±174.8 vs. 989.5±537.7 vs. 1169±805.7 mm Hg; F=3.59; P=0.042), com diferença significativa entre ExR+A vs. SC (P<0.01). A FC mostrou-se
ligeiramente maior após as ExA+R e ExR+A vs. SC (AUC 522±228.7 vs. 554.5±273.3 vs. 367,8±331,9 Bpm/min; F=3.59; P>0.05). Os ExA+R e ExR+A
foram capazes de atenuar a pressão arterial em idosos pré-hipertensos/hipertensos. No entanto, a HPE demonstrou-se significativa no ExR+A
diminuindo a PAS em torno de -10.2 a -14.9 mm Hg.
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RESUMO
Dietas que restringem o consumo de alimentos de origem animal encontram-se associadas à menor risco de doenças cardiovasculares, que
representam a principal causa de mortes nas sociedades industrializadas. Apesar disso, grupo de vegetarianos estritos, conhecidos como veganos,
que por motivações éticas, ambientais e sociais, se abstêm completamente do consumo de produtos de origem animal, apresentam níveis
plasmáticos elevados de homocisteína (Hcy), molécula capaz de aumentar o estresse oxidativo vascular e promover disfunção de células
endoteliais vasculares. Uma vez que a deficiência nutricional de creatina é frequente entre veganos, sendo capaz de influenciar diretamente a
homocisteinemia, o presente estudo pretende investigar o efeito da suplementação com creatina sobre a reatividade microvascular dependente
de endotélio destes indivíduos. Quarenta e nove indivíduos veganos estritos de ambos os sexos, com idade compreendida entre 21 a 50 anos,
foram recrutados em comunidades vegetarianas da cidade do Rio de Janeiro e randomicamente alocados nos grupos de suplementação com
creatina (Scr, n=31) ou placebo (PLA, n=18). A reatividade e densidade microvascular foram acessadas através das tecnologias Laser Speckle
Contrast Imaging (LSCI) e vídeo-microscopia intravital cutânea, antes e após a suplementação durante 3 semanas com 5g de creatina ou
maltodextrina (placebo). Os resultados demonstram que, em relação ao grupo PLA, o grupo Scr apresentou reduções significativas dos níveis de
Hcy [12,11 (8,57-17,12) vs. 10,58 (8,15-13,22); p = 0,0202], e aumento dos níveis de ácido fólico (13,1 ± 5,6 vs. 15,8 ± 6,4; p = 0,0014) e creatinina
(0,71 ± 0,1 vs. 0,91 ± 0,19; p = 0,0001) após o período de suplementação. Apesar de não alterar as respostas de fluxometria LCSI, a Scr elevou
significativamente a perfusão de capilares no estado basal (136 ± 8 vs. 147 ± 13 capilares/mm²; p = 0,0001) e após a hiperemia reativa pós-oclusiva
(HRPO:141 ± 9 vs. 155 ± 14 capilares/mm²; p = 0,0001). Também se verificou a presença de relação inversa entre os níveis de homocisteína e
vitamina B12 (r= -0,3400; p=0,0157) e a análise estratificada demonstrou que a Scr reduzia em 27% os níveis de Hcy entre veganos
hiperhomocisteinêmicos (22,1 ± 16,1 vs 13,4 ± 5,3, p = 0,0007), não exercendo qualquer impacto naqueles normohomocisteinêmicos. Em
indivíduos veganos estritos, a Scr durante três semanas, promove aumentos significativos na perfusão de capilares em repouso e após HRPO e
eleva os níveis de ácido fólico, ao mesmo tempo em que reduz aqueles de Hcy, em efeito predominantemente observado em indivíduos
hiperhomocisteinêmicos, que por sua vez, também apresentam os menores níveis de vitamina B12. Em face ao exposto, a Scr parece eficaz para
melhorar a função microvascular e reduzir os níveis de Hcy entre veganos hiperhomocisteinêmicos e deficientes de vitamina B12.
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RESUMO
A foliculogênese é um evento fundamental para garantir o potencial reprodutivo das fêmeas, pois se trata de um processo dinâmico e intenso,
caracterizado pela formação do folículo primordial e seu posterior desenvolvimento até o estágio pré-ovulatorio. Uma grande diversidade de
substâncias está envolvida na regulação deste processo in vivo, dentre elas, o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF). Contudo, em
caprinos a atuação do PDGF ainda não foi plenamente avaliado, particularmente no que concerne ao cultivo in vitro de folículos inclusos em tecido
ovariano. Assim, na tentativa de contribuir para a elucidação da foliculogênese nesta espécie, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o
efeito do PDGF sobre a manutenção da morfologia e o crescimento de folículos pré-antrais caprinos cultivados in vitro. Para tanto, foram retirados
fragmentos do córtex ovariano, sendo um fragmento imediatamente fixado em Carnoy (controle fresco) e os demais foram cultivados
individualmente por 1 ou 7 dias em meio α-MEM, contendo 25, 50 ou 100 ng/mL de PDGF-BB. Após o período de cultivo, os fragmentos foram
fixados e destinados à histologia clássica. Os dados foram avaliados por ANOVA, seguida dos testes Dunnett’s e Student-Neuman-Keuls e foram
considerados significativos quando P < 0,05. De acordo com os resultados obtidos, foi possível observar que não houve mudanças significativas no
percentual de folículos morfologicamente normais com a progressão do cultivo de 1 para 7 dias, nos tratamentos com 25 ou 50 ng/mL de PDGFBB. Ainda, verificou-se que o percentual de folículos morfologicamente normais após 7 dias de cultivo foi significativamente superior no
tratamento com 25 ng/mL de PDGF-BB, quando comparado aos demais tratamentos cultivados. Quanto ao crescimento folicular, o tratamento
com 50 ng/mL de PDGF-BB promoveu um aumento significativo do diâmetro dos folículos após 7 dias, quando comparado ao controle cultivado
(ausência de PDGF-BB). Já o diâmetro oocitário foi superior nos tratamentos com 25 ou 50 ng/mL de PDGF-BB, em comparação ao controle
cultivado (P < 0,05). A partir das informações obtidas, concluiu-se que o PDGF-BB mantem a morfologia e o diâmetro de folículos pré-antrais
caprinos cultivados in situ.
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RESUMO
A deficiência de vitamina D é uma epidemia global de elevada prevalência em idosos. Além de sua participação no metabolismo ósseo, a vitamina
D exerce importante papel na função vascular e do músculo esquelético e sua carência no sangue colabora para sarcopenia, inflamação e doença
cardiovascular, que são condições fisiopatológicas características da senescência e que se agravam especialmente em mulheres após a
menopausa. Apesar de bem evidenciado que baixos níveis séricos de vitamina D encontram-se diretamente associados a alterações
cardiovasculares, nenhum estudo até o momento investigou o impacto da hipovitaminose D sobre a função endotelial da microcirculação, leito
vascular responsável pelo controle da resistência vascular periférica e nutrição tecidual. Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi verificar o
efeito da insuficiência de vitamina D, sobre a reatividade microvascular dependente de endotélio de mulheres idosas pós-menopausa, associando
os resultados com eventuais alterações em marcadores de inflamação e outras deficiências nutricionais que colaborem para lesão muscularesquelética. Após aprovação do CEP da Universidade Estácio de Sá (CAEE 50805915.4.0000.5284), 25 mulheres entre 60 e 75 anos, tiveram a
reatividade microvascular avaliadas pelas técnicas de fluxometria Laser Speckle e microscopia capilar intra-vital, e os níveis plasmáticos de proteína
C reativa (PCR), creatino cinase (CK), lactato desidrogenase (LDH), homocisteína (HCy), e vitaminas D, ácido fólico (B-9) e B-12, assim como o perfil
lipídico e glicêmico, identificados através de exame bioquímico do sangue. Os resultados indicam que 40% dos idosos avaliados apresentaram
níveis suficientes de vitamina D (SD: 35,81± 6,20ng/dL; n=10) e que os 60% restantes exibiam insuficiência de vitamina D (ID) com concentração
média de 22 ±4,4ng/dL desta vitamina no sangue (n=15). O grupo SD apresentou níveis séricos de vitamina D (ID:21,98±4,443 x SD:36,25±6,961;p=
0,0001) e B-12 (ID: 338,6±158,0 x 709,3 ± 357,2 p=0,0104), significativamente mais elevados do que o grupo ID e tendência para menor
concentração de PCR (ID 0,7420±0,8946 x SD 0,09714±0,07499; p=0,0791). Não houve diferenças significativas nos níveis de CK (ID: 113,8±83,93 x
SD:246,1±272,8; p=0,1658), LDH (ID: 213,3±34,16 x SD:191,6±26,12; p= 0,1779) ou HCy (ID:10,84±1,91 x SD: 10,50±4,66; p= 0,83) e B-9 (ID: 15,39±
5,03 x SD: 18,86±6,32;p= 0,23). Também não existiram diferenças significativas no perfil lipídico e glicêmico entre os grupos do estudo para
triglicerídeos (ID:137,30±63,44 x SD:95,71±14,78; p= 0,11), colesterol total (ID:212,10±31,93 x SD:196,14±35,01; p= 0,34), colesterol HDL (ID:49,60
±9,41 x SD:54,14±11,95; p= 0,39), colesterol LDL (ID:135,04±29,23 x SD:124,03±32,19; p= 0,47) e hemoglobina glicada (ID5,03±0,42 x SD:5,77±0,36;
p= 0,41). Mesmo assim, o grupo ID apresentou resposta de condutância máxima induzida por acetilcolina (ID: 0,52 ±0,15 x SD: 0,71 ±0,18 unidades
arbitrárias de perfusão/mmHg; p<0,05), perfusão capilar basal (ID 101,4 ± 8,7 x SD 107,6 ± 6,0;p><0,05) e após HRPO (ID 107,6 ± 6,4 x SD 118,8 ±
7,9 ;p><0,05) mais reduzidos, além de pressão arterial sistólica (ID: 139,8 ± 20,1 x SD: 119,5 ± 7,9 mmHg; p><0,05), diastólica (ID: 80,4 ± 8,0 x SD:
69,50±4,3mmHg; p><0,05) e média (ID: 100 ±11 x SD:86 ± 4 mmHg; p><0,05). Tais resultados sugerem, que a insuficiência de vitamina D parece
estar independentemente associada a disfunção microvascular, inflamação sistêmica e aumentos da pressão arterial em idosos, efeitos que
coletivamente colaboram para doença cardiovascular. A fim de esclarecer o papel da suplementação com vitamina D na correção das alterações
na reatividade microvascular relatadas neste estudo, bem como sobre parâmetros de força muscular, os indivíduos diagnosticados com
insuficiência de vitamina D, encontram-se atualmente recebendo doses diárias de 800UI de 25-OH vitamina D3 (Farmácia
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RESUMO
O presente estudo aborda a percepção subjetiva de saúde e qualidade de vida associada ao estilo de vida de adolescentes (comumente, nesta fase
da vida, ocorre o primeiro contato com hábitos negativos e fatores de risco que estão diretamente relacionados a doenças crônicas na fase adulta,
afetando diretamente a saúde e qualidade de vida dos indivíduos), com o objetivo de avaliar o estilo de vida e identificar os aspectos mais
relevantes e a influência de tais aspectos em relação a saúde e qualidade de vida dos adolescentes. O estilo de vida dos adolescentes possui
tendência a maiores índices relacionados à percepção negativa e a comportamentos de risco, evidenciando aspectos negativos diretamente
relacionados à saúde e à qualidade de vida. Foi realizada uma pesquisa quantitativa descritiva, com 50 estudantes, sendo 25 do sexo feminino (F) e
25 do sexo masculino (M), matriculados no ensino médio, de uma escola da rede pública, situada na zona sul da cidade de São Paulo. O
instrumento utilizado para a coleta dos dados foi o Perfil do Estilo de Vida – Adolescente, composto por 15 perguntas agrupadas em 5
componentes específicos, aplicado em sala de aula após orientações relacionadas ao preenchimento adequado. A análise de dados foi realizada
por meio de estatística descritiva, sendo utilizado o teste t de Student para amostras independentes para comparar os componentes entre os
sexos, com nível de significância abordado no estudo de p < 0,05. A análise dos dados foi realizada por meio do Microsoft Excel® 2016 e do
software estatístico BioEstat 5.3. Foram encontrados resultados significativos nos componentes atividade física e comportamento preventivo. F
apresentou média de 1,667 no componente atividade física, valor consideravelmente menor em comparação com a média de M neste mesmo
componente, de 2,187. Dentre as perguntas pertencentes a este componente, a que apresentou resultados com maior disparidade entre os sexos
está relacionada à prática de algum tipo de exercício físico, esporte, dança ou luta fora da educação física escolar, no qual 40% de F referiu nunca
praticar, enquanto somente 12% de M referiu o mesmo comportamento. O componente comportamento preventivo também apresentou
resultados significativos, no qual F apresentou melhor percepção em comparação a M, com médias de 2,547 e 2,24 respectivamente. M tende a
evitar com menor frequência situações de risco e pessoas violentas, assim como também conhece/evita menos os malefícios do fumo, álcool e
outras drogas em comparação F. Os componentes alimentação, relacionamentos e controle do estresse não apresentaram diferenças significativas
entre os sexos, porém é importante salientar que o componente alimentação foi o que apresentou menor média dentre todos, tanto masculino
como feminino. Porém, adolescentes de ambos os sexos apresentam resultados negativos em relação a alimentação, especificamente quanto a
ingestão frequente de frituras e alimentos gordurosos. Adolescentes do sexo feminino apresentam comportamento negativo em relação ao
componente atividade física, demonstrando maior tendência ao sedentarismo. Os adolescentes do sexo masculino, apesar de serem mais ativos
fisicamente, apresentam com maior frequência hábitos vinculados a comportamentos de risco relacionados a violência, bebidas, cigarro e drogas.
O estudo conclui, com base nos componentes do estilo de vida avaliados, que a percepção de saúde e qualidade de vida tem prevalência positiva
dentre os adolescentes, apresentando maior prevalência positiva em estudantes do sexo masculino em comparação ao sexo feminino. Neste
contexto, ações de incentivo a aquisição de comportamentos saudáveis deverão ser propostos e incentivados na adolescência, além disso, os
resultados evidenciados poderão referenciar novos estudos relacionados ao tema “saúde e qualidade de vida”.
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RESUMO
A sociedade atual convive com um considerável e crescente número de pessoas com algum tipo de deficiência. A quantidade estimada de 610
milhões de pessoas nessa condição confirma-se em diferentes pesquisas realizadas em torno do mundo, demonstrando assim que este não é um
fato pontual, mas sim uma característica da sociedade contemporânea advinda, dentre outras causas, do aumento da expectativa de vida humana.
Na maioria dos países, a proporção mínima é de uma em cada dez pessoas com uma deficiência física, intelectual ou sensorial e a presença dessas
deficiências impacta de forma negativa em pelo menos 25% de toda a população. Nesse contexto, a adoção de hábitos saudáveis e da prática
regular de exercícios físicos tem se mostrado fundamental para propiciar o estado de bem-estar físico, psicológico e social dessas pessoas. Diante
dessas evidências, a pesquisa teve o propósito de mensurar a percepção de qualidade de vida de adultos com mobilidade reduzida na zona sul do
Rio de Janeiro e seu nível de interesse pela prática de exercícios físicos. Para isso foi adotada como estratégia a aplicação do questionário
WHOQOL-bref de forma intencional e com amostragem por conveniência em um total de 40 sujeitos. Os resultados demostram que as pessoas
entrevistadas possuem uma percepção da sua qualidade de vida como dotada de fragilidades e perdas qualitativas, ao mesmo tempo em que
deixaram evidente um singular interesse pela prática de exercícios físicos regulares, embora declarem inexistir uma oferta que lhes atenda
satisfatoriamente. Ficou evidente, portanto, que há uma lacuna em relação à satisfação das necessidades específicas dessas pessoas, o que além
de deixar clara uma falha mercadológica para os profissionais de Educação Física interessados em atuar nesse segmento, deixa evidente as
possíveis razões dessas pessoas estarem fora da prática regular de atividades físicas. A pesquisa recomenda estudos mais abrangentes, em
diferentes estratos da sociedade e com pessoas dotadas de outras limitações, além de recomendar maior ênfase no estudo dessa clientela e das
suas demandas específicas nos cursos de graduação em Educação Física.
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RESUMO
O efeito hipotensivo pós-exercício concorrente em longo prazo na Academia da Terceira Idade do Rio de Janeiro já foi demonstrado. No entanto, é
desconhecido o efeito crônico do treinamento concorrente (TRC) com estes dispositivos públicos na população idosa hipertensa. O objetivo deste
estudo foi investigar o comportamento da pressão arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e média (PAM) em 6 semanas de TRC na Academia da
Terceira Idade na cidade de Petrópolis (ATI-PT) em idosos hipertensos. Para tanto um grupo de 19 idosos, ambos sexos, hipertensos (idade: 71.3±7
anos; M: 13; PAS: 157.4±11.4; PAD: 76.8±8.2; PAM: 103.7±8.6) participaram 100% de 6 semanas (15sessões/3x/semana) do TRC na ATI-PT. Todos
os participantes foram submetidos a uma avaliação da pressão arterial (PAS, PAD e PAM) antes da primeira sessão de exercícios (Baseline), bem
como antes da primeira sessão da 2ª, 4ª, 5ª semana e 48horas após a última sessão da 6ª semana (Pós-Treinamento). As medidas foram realizadas
por um único avaliador experiente, através do método auscultatório com o estetoscópio (Litmman classic III) e esfigmomanômetro (Missouri)
todos os aparelhos certificados pelo Instituto Nacional de metrologia, Qualidade e Tecnologia – Brasil. Os níveis pressóricos foram tomados em
sala calma, temperatura controlada (22º a 25º) e com os participantes na aposição sentada. Forma tomadas 5 medidas a cada 2 minutos de
intervalo descartando o maior e o menor nível pressórico, computando somente as médias de três medidas. O TRC consistiu pela alternância de
exercícios aeróbios (ExA: 4estações;5min;Borg3-4/10) e resistidos (ExR:3estações;6exercícios;1série;15 repetições), com duração de cada sessão
foi de aproximadamente 50 minutos. Anova One-way foi realizado e as diferenças foram verificadas pelo teste post-hoc de Tukey no caso de
razões F significativas, adotou-se e como nível de significância um valor de P≤0,05. Foi observada diminuição significativa quando comparado
Baseline vs. 2ª, 4ª, 5ª semanas e Pós-treinamento tanto para PAS (-12.9, -21.1, -17.2 e -20 mm Hg; F=6.96; P<0.001; post hoc: P><0.05), PAD (-6.8,
7.3, 9.2 e 7.9 mm Hg; F=6.96; P><0.001; post hoc: P><0.05) e PAM (-8.9, 10.2, 11.9 e 11.9 mm Hg; F=6.96; P><0.001; post hoc: P><0.05). Concluíse que o treinamento concorrente durante 6 semanas na ATI-PT pode reduzir significativamente os níveis pressóricos de indivíduos idosos
hipertensos, podendo contribuir para o tratamento não farmacológico dessa
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RESUMO
A sistematização da assistência de enfermagem perioperatória (SAEP) é um instrumento utilizado para planejar, organizar e individualizar o
cuidado aos pacientes durante todo processo cirúrgico, levando a uma assistência mais científica e menos empírica. O Enfermeiro acaba ficando
preso a tarefas administrativas, deixando de lado a parte assistencial e a falta de uma ferramenta simples e rápida nos hospitais resulta em uma
insegurança do profissional em aplicar o processo de enfermagem na assistência ao paciente. O objetivo do estudo foi levantar os problemas
relatados pelos pacientes durante o processo cirúrgico, construir uma ferramenta de SAEP rápida e eficaz a partir da problemática apontada pelos
pacientes e avaliar a eficácia da implantação desta ferramenta. O presente estudo foi dividido em três etapas em quatro hospitais da região norte
do Paraná. Na primeira etapa foi realizada aplicação do questionário pré-intervenção nos pacientes submetidos à cirurgia em Outubro de 2016. A
etapa dois foi realizada após a analise dos dados obtidos através do questionário e então elaborado a ficha de SAEP, com os principais diagnósticos
e prescrições de enfermagem de acordo com as taxonomias NANDA e NIC. A terceira etapa consistiu na aplicação de um questionário pósintervenção para avaliação da assistência prestada pelo Enfermeiro durante a visita pré-operatória e pós-operatória utilizando o processo de
enfermagem desenvolvido. Os resultados da etapa 1 evidenciaram que 86% dos pacientes entrevistados receberam informações pré-operatórias, a
maioria relacionada ao jejum e repouso; 14% dos pacientes relataram não ter recebido nenhum tipo de informação sobre a cirurgia, e estes se
queixaram em uma proporção maior de sentimentos como ansiedade e medo principalmente com relação aos cuidados domiciliares após alta
hospitalar. Na terceira etapa após a realização das entrevistas, quando já havia sido implantada a ficha de visita de SAEP, os resultados obtidos
foram classificados de acordo com a proposta de Análise de Conteúdo de Bardin em “A visita deveria ter sido feita antes”, onde os pacientes
relatam que se as orientações perioperatórias forem realizadas no momento que se descobre que ira fazer a cirurgia, estas seriam absorvidas de
forma clara, pois durante a internação os pacientes passam por momentos estressantes o que dificulta a interpretação de informações mesmo as
mais simples e objetivas. “Não me lembro da visita do enfermeiro” nesta categoria os pacientes relataram não ter recebido visita do enfermeiro
mesmo sendo realizada a visita pré-operatória e pós-operatória. Isso ocorre devido ao nível de ansiedade elevado e estresse, o que acaba
dificultando o processo de absorção de informações levando eles a se contradizerem se receberam ou não a visita e “A visita foi boa”, onde
pacientes descrevem que as orientações recebidas foram suficientes, não apresentam dúvidas e que a assistência prestada ajudou no processo
perioperatório. A maioria dos pacientes que relatam a visita como boa apresenta um nível de instrução maior ou são mais jovem, o que ajuda a
absorverem as informações passadas durante a visita do enfermeiro. A partir do exposto entendemos a importância da visita pré-operatória pelo
Enfermeiro, para avaliação do conhecimento, experiências anteriores e sentimentos em relação ao processo cirúrgico. A ferramenta proposta
mostra-se simples e rápida para ser implantada no dia-a-dia do trabalho do profissional, durante as visitas garantindo uma assistência completa,
eficaz e científica.
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RESUMO
As doenças cardiovasculares lideram as causas de óbitos no Brasil, cujo sintoma mais frequente aos clientes conduzidos ao setor de emergência é a
dor torácica. Para os profissionais da área da saúde o diagnóstico da síndrome coronariana aguda ainda representa um grande desafio, razão pela
qual um percentual expressivo de clientes recebe alta dos serviços de urgência e emergência incorretamente. O conhecimento do enfermeiro
acerca das arritmias cardíacas é indispensável para direcionar a equipe de enfermagem, avaliar sinais e sintomas no pré-atendimento ao cliente
para possíveis internações, visando assim um melhor diagnóstico evitando complicações e favorecendo o cuidado de enfermagem. O objetivo do
estudo foi evidenciar a importância do enfermeiro na interpretação do eletrocardiograma.Realizou-se um estudo descritivo, baseado na revisão
tradicional da literatura, a partir de artigos e livros publicados nos últimos seis anos na língua portuguesa, a partir dos seguintes descritores em
ciências da saúde: arritmias cardíacas, enfermidades cardiovasculares, cuidados de enfermagem. Após os critérios de inclusão foram selecionadas
20 e utilizadas 11 referências. A interpretação das arritmias cardíacas pelos enfermeiros e o conhecimento sobre eletrofisiologia e ritmo cardíaco
anormal são fundamentais para o profissional que trabalha em unidades clínicas, cirúrgica e de terapia intensiva, principalmente para a condução
da equipe nas intervenções de enfermagem. O eletrocardiograma é um algoritmo simples e rotineiro de suma importância para diagnóstico de
patologias cardíacas, que corresponde a uma reprodução gráfica da atividade elétrica do coração expressa por ondas, segmentos e intervalos,
possíveis de medir e identificar alterações. Este registro eletrocardiográfico forma uma série de ondas e complexos captados dos impulsos
elétricos do miocárdio, provendo um traçado característico que permite a identificação de eventuais cardiopatias. É necessário o conhecimento do
enfermeiro para a interpretação do eletrocardiograma baseado em evidências clínicas e na fundamentação teórica de anatomia, fisiologia,
patologia cardiológicas, fisiopatologia. Uma pesquisa realizada em Recife sobre o conhecimento teórico-prático de enfermeiras sobre
eletrocardiograma revelou que o aperfeiçoamento contínuo e permanente é essencial para a capacitação, no entanto, a formação de muitos nem
sempre reflete um alto número de acertos pelos enfermeiros no que tange à atuação em um dos mais simples e importantes exames em
cardiologia. O desconhecimento de temas como eletrofisiologia e a descrição prática do posicionamento dos eletrodos demonstraram lacunas na
formação destas enfermeiras e a delegação da realização prática do exame, para outros profissionais, como a equipe de técnicos e auxiliares de
enfermagem. É competência do enfermeiro e missão, no seu exercício profissional oferecer ao paciente uma assistência de qualidade, evitando
sofrimento, erros e até mesmo a morte, para tanto, faz-se necessário o comprometimento na participação de treinamentos para uma constante
atualização. Cabe ainda ao enfermeiro a capacitação da equipe para um correto atendimento e a rápida tomada de decisão. Conclusão: o
enfermeiro tem um papel essencial na avaliação do eletrocardiograma para o direcionamento, mediante protocolo, do cliente que procura os
serviços de urgência e emergência. A assistência ao paciente cardiológico exige do enfermeiro o conhecimento científico e o domínio dos
procedimentos para avaliação do estado de saúde do cliente e suas complicações, desempenhando suas atividades de forma ordenada e
sistematizada para decisões rápidas e concretas, a partir da identificação dos riscos que ameaçam a vida do cliente.
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RESUMO
O Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) tem desenvolvido ações que mostraram-se eficazes na cessação de fumar. O enfermeiro é
um profissional importante no desenvolvimento de estratégias que visam promover a cessação do tabagismo, dotado de competências e
habilidades para implementá-las. Com o título de A relevância do enfermeiro diante dos desafios encontrados no incentivo da cessação do
tabagismo, o presente trabalho tem como tema a atuação do enfermeiro nos programas antitabagistas, tendo como linha de pesquisa Saúde e
Sociedade, sendo a área predominante Enfermagem no Cuidado à Saúde do Adulto e Idoso, e como objeto de estudo o enfermeiro em assistência
ao tabagista. Levantam-se como questões norteadoras: Qual a relevância do enfermeiro para o cliente tabagista na cessação do hábito de fumar?
Quais são os desafios encontrados pelo enfermeiro ao elaborar estratégias para a cessação do tabagismo? Os objetivos deste estudo são: definir a
relevância da atuação do enfermeiro no processo de parar de fumar de acordo com a percepção dos clientes tabagistas disponíveis na literatura e
definir os desafios encontrados pelo enfermeiro na assistência ao tabagista durante a cessação do tabagismo. O estudo se justifica pelo elevado
número de fumantes no país, sendo o tabagismo responsável por ocasionar um número elevado de óbitos por ano. Torna-se relevante pela
importância de proporcionar um atendimento apropriado aos clientes tabagistas, evitando possíveis complicações no futuro decorrente do hábito
de fumar, gerando prejuízos à saúde e a sociedade. É um estudo de revisão bibliográfica, abordagem descritiva e natureza qualitativa. Foi realizado
um levantamento bibliográfico na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), sendo priorizados artigos sobre a temática, nas bases de dados: SCIELO
(Scientific Eletronic Library Online), LILACS (Literatura Científica e Técnica da América Latina e Caribe) e BDENF (Base de Dados em Enfermagem).
Utilizando os descritores Tabagismo, Enfermagem e Hábito de fumar em trio foram encontrados um resultado de 139 artigos no total, sendo
selecionados 10 artigos, com recorte temporal de 2009-2016, que atendessem aos objetivos propostos. De acordo com a análise dos dados
obtidos, os resultados encontrados demonstram que diante da complexidade do processo de parar de fumar o enfermeiro é visto sob a
perspectiva do cliente tabagista como um estimulador de mudanças de novos hábitos, um motivador no processo de cessação do tabagismo, um
modelo de hábitos de vida saudáveis, um promovedor de ações terapêuticas e um educador capaz de auxiliá-los a mudar o comportamento em
relação ao tabaco. Não foram encontrados na literatura disponível os desafios que o enfermeiro terá ao promover a cessação do tabagismo,
entretanto é possível identificar esses desafios ao associa-los com os que os tabagistas enfrentam, chegando aos seguintes resultados: adesão do
fumante à proposta terapêutica de cessação do tabagismo; compreender cada indivíduo em sua totalidade, como um ser único, capacitado de
opiniões, motivações e crenças diferentes; compreender o cliente tabagista nos aspectos físicos, psicológicos e comportamentais; elaborar
estratégias para o grupo de tabagismo que possam atender individualmente a cada membro participante; desenvolver junto ao grupo de apoio
estratégias que promovam a cessação do tabagismo; capacitar a equipe de saúde para atender de forma adequada este cliente; conciliar o tempo
disponível da equipe de saúde e do tabagista incluso no grupo de apoio; buscar o apoio e participação da família do tabagista. Conclui-se que são
necessários profissionais capacitados, que compreendam a complexidade do processo de parar de fumar e todos os níveis que ele afeta o
tabagista. Assim, compreender o cenário e a melhor abordagem para lidar com este público é o que tem garantido sucesso nas estratégias de
cessação do hábito de fumar.
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RESUMO
O papel do acadêmico de enfermagem no Programa Saúde na Escola (PSE) vem contribuir para o fortalecimento de ações na perspectiva do
desenvolvimento integral e proporcionar à comunidade escolar a participação em programas e projetos que articulem educação e saúde. Entendese que a Universidade deve ser um agente ativo na luta cotidiana da população, estabelecendo uma parceria que unam forças na melhoria da
qualidade de vida da comunidade. O objetivo deste trabalho foi estimular os alunos sobre a importância de desenvolver hábitos alimentares
saudáveis.Como cenário de pesquisa, optou-se por uma escola municipal localizada no Rio de Janeiro, aonde foi realizada anamnese de 21 crianças
na faixa etária entre 4 e 10 anos. Foi identificado através dos dados coletados dentre as crianças: sobrepeso, diabetes mellitus e alimentação
inadequada. Baseando-se nesses dados, foi desenvolvido uma atividade educativa, onde foi trabalhado de forma lúdica o conteúdo da alimentação
saudável. Esta atividade foi dividida em quatro etapas: a primeira etapa foi realizado uma gincana para avaliar o que as crianças entendiam dos
alimentos saudáveis e não saudáveis; segunda etapa, houve a apresentação dos alimentos não saudáveis com a exposição dos alimentos que são
comuns no dia a dia de cada um deles; a terceira etapa foi apresentado uma pequena peça teatral, ensinando a importância das frutas e legumes e
na quarta e última etapa foi oferecido degustações de saladas de frutas e sucos naturais como incentivo as práticas saudáveis. Ao término da
atividade educativa, a direção da escola e os professores receberam um projeto de apoio para trabalhar a temática alimentação saudável durante
todo ano na escola. Em relação às crianças, todas participaram ativamente das atividades propostas, foram estimuladas a adquirir hábitos
alimentares saudáveis esperando-se que as crianças transmitam em casa o que absorveram nas atividades. A disciplina de ensino clínico em saúde
coletiva prático possibilitou a identificação da contribuição do enfermeiro no cenário escolar, onde foi percebido que é possível favorecer e
estimular o desenvolvimento saudável da criança. A ação educativa oportunizou aos acadêmicos de enfermagem uma experiência de extrema valia
não somente para a sua formação acadêmica, mas também a vivência como agentes promotores da saúde na melhoria da qualidade de vida da
comunidade escolar. Sugere-se para uma melhor avaliação dos resultados realizar uma ação educativa com os pais das crianças.
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RESUMO
A assistência de enfermagem frente o desenvolvimento infantil se faz de extrema importância uma vez que, a criança passa por um profundo
desenvolvimento até que chegue a fase adulta, permeando-se por diversas necessidades que devem ser muito bem trabalhadas a fim de
proporcionar uma vida saudável e com qualidade à criança. A problemática deste estudo consiste na necessidade em se conhecer o papel do
Enfermeiro na promoção de saúde da criança quanto ao desenvolvimento infantil adequado. Objetivou-se descrever atividades praticadas em
uma Unidade Básica de Saúde, por acadêmicos do curso de Enfermagem no âmbito de cuidados ao desenvolvimento infantil. Trata-se de um
estudo de caráter descritivo, elaborado como relato de experiência a partir de vivências de acadêmicos de Enfermagem em uma Unidade Básica de
Saúde no município de São Luís, no período de agosto à novembro de 2014, durante atividades da disciplina relacionada à Saúde Coletiva de uma
Instituição privada da região. As atividades eram realizadas sob supervisão de uma docente da IES e uma enfermeira, servidora da Unidade, tal
dispositivo localiza-se em uma região periférica do município, carecendo em diversos momentos de assistência em saúde. Durante as vivências
foram realizadas técnicas essenciais ao serviço de Enfermagem no atendimento prestado aos recém-nascidos e crianças, como: realização do
exame físico completo da criança em suas diversas faixas etárias; identificação e registro do Processo de Enfermagem e administração de vacinas,
bem como, realização de Projeto de educação em saúde para educação popular dos clientes assistidos pela unidade, como forma de assisti-los de
maneira mais próxima. Durante a realização do exame físico, por exemplo, era colocado em prática o Projeto de educação em saúde, onde
acrescentava-se orientações aos responsáveis das crianças, quanto à nutrição adequada e crescimento saudável. Muitas orientações foram dadas
durante o referido Projeto, por meio de palestras, folders e banners, como ferramenta de auxiliar o processo educacional idealizado a partir deste.
Todos os materiais foram elaborados de acordo com os manuais disponibilizados pelo Ministério da Saúde e revisados pelos professores da IES.
Nos registros dos Processos de Enfermagem estes eram preenchidos de acordo com o material disponibilizado pela Unidade, seguindo sua
padronização. Além da administração de vacinas nas crianças, os pais eram orientados no decorrer das palestras, quanto aos cuidados necessários
posteriores ao processo, e às indicações de vacinações futuras. Conclusão: É de se perceber que, a realização de práticas em unidades de
atendimento de saúde auxiliam no processo de formação dos acadêmicos para que estes tenham um aporte na sua futura profissão, sem contar
no fato que, por meio destas vivências, enriquecem o aprendizado do conteúdo repassado de forma teórica, formando-os profissionais técnicocientíficos. Atividades de extensão como as realizadas no Projeto de educação em saúde servem para manter uma aproximação da comunidade
com a unidade, garantindo um desenvolvimento infantil adequado em todas as fases da criança.
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RESUMO
A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença autoimune, crônica, que afeta o sistema nervoso central. Trata-se de um quadro inflamatório, iniciado
pelos linfócitos T que liberam citocinas e recrutam macrófagos que destroem estruturas da bainha de mielina. Não se sabe como a reação imune é
ativada, contudo é proposto o papel de uma infecção viral para ativação das células T autorreativas, além disto, a predisposição genética é
discutida desde os primeiros estudos sobre doenças, devido à presença de um agrupamento específico dos antígenos leucocitários humanos (HLA).
A esclerose múltipla é mais comum em climas temperados e afeta principalmente mulheres com idade entre 20 e 40 anos. Estima-se que 35 mil
brasileiros tenham Esclerose Múltipla. Desta forma, surge a necessidade de compreender como o profissional de enfermagem atua na
manutenção da qualidade de vida dos pacientes diagnosticados com esclerose múltipla. A pesquisa foi realizada a partir de levantamento
bibliográfico nas bases de dados da BVS. Foram considerados artigos científicos disponíveis na íntegra, publicados entre os anos de 2010 a 2017,
publicados nos idiomas inglês e português, utilizando os Descritores em Ciências da Saúde: Esclerose Múltipla, Cuidado de Enfermagem, Qualidade
de Vida. Para o desenvolvimento deste estudo foram validados e analisados criticamente 5 artigos científicos. Após a leitura dos mesmos, foi
possível identificar que, por ser uma doença crônica, incapacitante e de quadro clínico incerto, a EM requer um processo de aceitação e adaptação
do portador às limitações físicas, psicológicas e sociais, que por sua vez interferem na autoconfiança e liberdade dos pacientes. Por isto para os
portadores de EM a qualidade de vida se baseia nos conhecimentos sobre a doença e a sua progressão, e os sentimentos que surgem após o
diagnóstico da doença. O enfermeiro inicia sua atuação logo após o diagnóstico, tornando-se parte integrante da vida do portador de EM,
orientando o paciente e de seus familiares, proporcionando apoio contínuo, e desta forma participando da manutenção do bem-estar do paciente
e familiares. A EM pode se desenvolver em diversas formas, entre queixas e fatores mais frequentes estão: a fadiga, alterações motoras, visuais ou
cognitivas, estresses e depressão. Durante a consulta de enfermagem o enfermeiro deve analisar de forma individualizada e humanizada as
necessidades do paciente e seus familiares, para desenvolver uma assistência sistematizada, propondo intervenções de acordo a realidade de cada
paciente, a fim de estimular o seguimento do tratamento, capacitando o paciente para o autocuidado, estimulando as interações sociais e
orientando paciente para o processo de readaptação contínuo da doença. Devido a todos os cuidados que o enfermeiro desenvolve durante a
assistência de enfermagem, ao seu papel educativo, a sua preocupação com a autonomia e o convívio social do paciente, além do apoio emocional
que garante ao paciente e seus familiares, o seu papel na manutenção da qualidade de vida do paciente com EM é indispensável.
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RESUMO
Segundo a Sociedade Brasileira de Circulação extracorpórea (SBCEC), Perfusionista é o profissional treinado e capacitado em operar os
maquinários de circulação extracorpórea, seleção dos dispositivos descartáveis em cirurgias torácicas e cardíacas, sendo o responsável pela
manutenção das atividades vitais do organismo, durante a realização da devida cirurgia, e também garante o devido funcionamento da circulação
sanguínea que no momento está sendo operada pelos órgãos artificiais, mantendo o paciente em equilíbrio hidroeletrolítico, hemodinâmico,
pressórico e sanguíneo. A circulação extracorpórea consiste em um procedimento que possibilita parar momentaneamente o coração, para que
desta forma possa ser realizada cirurgias cardíacas permitindo examinar minuciosamente defeitos e fazendo as necessárias correções. Esse circuito
consiste em um conjunto de maquinários e aparelhos, que associados às técnicas operacionais substituem a função do coração-pulmão da
circulação sistêmica. O Ministério da Saúde / Secretaria de Assistência à Saúde, por meio na Portaria nº 689, de 04 de outubro de 2002,
reconheceu o Perfusionista como membro da equipe cirúrgica com pré-requisitos definidos na área das ciências biológicas e da saúde, com
conhecimentos de fisiologia circulatória, respiratória, sanguínea e renal, de centro cirúrgico e esterilização e com treinamento específico no
planejamento e ministração dos procedimentos de circulação extracorpórea. Diante desta problemática, apesar do enfermeiro apresentar os prérequisitos estabelecidos pelo Ministério da saúde, ainda foi observado no estudo que existem poucos enfermeiros perfusionistas. Objetivou-se
com esse estudo, identificar a importância do enfermeiro como perfusionista desnudando um novo campo de trabalho, que ainda é pouco
conhecida pelos profissionais da área, sabendo que a perfusão cardíaca não é privativa do enfermeiro. A metodologia trata-se de uma pesquisa de
natureza bibliográfica, descritiva, com ênfase na proposta de análise documental utilizando artigos originais oriundos da Biblioteca Virtual da
Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Como critérios de inclusão: utilizou-se artigos que apresentassem informações sobre a
circulação extracorpórea e o enfermeiro neste ambiente, utilizando texto, disponíveis no idioma em português e com acesso livres. Como exclusão
estabeleceu-se língua estrangeira, artigos com conteúdo incompletos. Resultados: Foram encontrados 31 artigos, sendo selecionado um total de 7
no período de 2006 a 2015 que atenderam a proposta do estudo. Conclui- se que a assistência de enfermagem é essencial nas cirurgias com CEC,
pois o enfermeiro é o profissional mais completo devido ao seu conhecimento técnico-biológico e por lidar diretamente com o cuidar que é a base
de toda a assistência. A CEC é um procedimento complexo que requer o conhecimento de todas as funções vitais do paciente que devem ser
cuidadosamente assistidas, sendo necessário muitas vezes corrigir alterações.
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RESUMO
A comunicação é parte integrante da história humana em sociedade, fruto da interação social, constituindo uma relação entre emissor e receptor,
signos, significados e códigos. A comunicação estabelecida entre os componentes da equipe de enfermagem ajuda a compreender e identificar as
necessidades de saúde do paciente. Portanto, a comunicação entre a equipe de enfermagem em função da continuidade da assistência, ocorrendo
no momento em que a equipe transmite informações para a melhoria da assistência. A comunicação requer certa responsabilidade onde se deve
reforçar a interpretação da maioria dos profissionais de enfermagem. Onde compreendem que a transmissão das informações sobre as
intercorrências, pendências e situações referentes a fatos específicos merece atenção entre os profissionais dentro da equipe de trabalho. A
comunicação é fator indispensável para o exercício da enfermagem, todavia, não é um método tão simples, pois, nada pode ser considerado de
maneira isolada, estando presente em todos os momentos da atuação profissional. Sendo um fundamental instrumento do cuidado, colaborando
para a beleza da prática de Enfermagem. O presente projeto teve por objetivo identificar e descrever os principais fatores que interferem na
comunicação entre a equipe de trabalho. Foi realizado um estudo descritivo, exploratório de abordagem qualitativa e a coleta de dados foi feita
através de entrevista estruturada. Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Estácio FIC - CE (Protocolo: CAEE 57629416.0.0000.5038),
foram entrevistados 30 profissionais de enfermagem distribuídos entre (enfermeiros, técnicos e auxiliares) a partir de 18 anos de idade que
concordaram em participar do estudo por meio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e atuar pelo menos há um (1) meses no
hospital, tendo garantido o anonimato. As entrevistas foram baseadas em um questionário contendo 5 questões sociodemográficas e 9 questões
(abertas e fechadas) sobre o tema, elaborado pelos autores. A coleta de dados foi realizada no período de 05 a 20 de dezembro de 2016 no
Hospital Municipal de Barueri “Dr. Francisco Moran”. Os resultados obtidos foram organizados em planilhas e analisados por meio de tabelas com
frequência absoluta e porcentagem. No que se refere a caracterização da amostra estudada, a maioria dos participantes eram do sexo feminino
(70,0%), encontravam-se na faixa etária de 29 a 36 anos (50,0%), trabalham no setor de pediatria (26,7%), tempo de profissão acima de 8 anos
(63,3%). Identificou-se que (93,4%) relatam muito importante a comunicação entre a equipe de Enfermagem, (60,0%) informaram ter boa
comunicação entre seu colega e você, (70,0%) disseram ter boa comunicação entre você e seu colega, (90,0%) responderam que sua
responsabilidade contribui muito para a melhora da comunicação, (46,6%) consideram razoável a qualidade da comunicação entre os profissionais
de enfermagem, (63,3%) avaliaram como bom a qualidade da comunicação entre os demais profissionais de enfermagem, (56,6%) sentem-se
“Disposição de melhorar”; “Tento me expressar melhor”; “Acredito que somos profissionais e temos o mesmo conhecimento”; “Sinto-me na
obrigação de explicar até que ele entenda”; “Angustia, e procuro atitudes imediatas para o mesmo entender”; “Que minha comunicação não foi
clara para ele”; “Frustração”; “Simplesmente falo outra vez”; “Sinto necessidade de dialogar melhor”; “Explico”; “Preocupação”; “Eu fico bem na
minha”; “Preocupação ainda quando se trata de vida” quando seu colega não entende o que você disse a ele(a). Para os pesquisados os fatores
que interferem na boa comunicação são: “Sobrecarga de trabalho e má vontade”; “Comportamento pessoal, dialogo, relacionamento pessoal”; “A
falta do diálogo”; “Quando a pessoa tem dificuldade de ser ouvinte, há divergência de opiniões”; “Falta de atenção, funcionário desrespeitoso,
conversas paralelas quando informamos algo importante”; “Educação continuada, intuição e liderança”; “Fofoca e falta de confiança”; “Na minha
opinião quando não temos totalmente o conhecimento teórico e cientifico”; “Falta de atenção e pressa”; “Falta de atenção, estado de estresse do
profissional e atual situação e carga horária diária de trabalho que esse profissional se encontra”; “Respeito, profissionalismo, boa e clara
comunicação entre os membros”. O que significa uma boa comunicação: “Boa comunicação na enfermagem é relatar todos os fatos ocorridos no
período do plantão e todas pendências tanto com pacientes quanto com equipamentos no setor”; “Onde ambas as partes conseguem através das
várias formas um diálogo se entenderem de uma maneira pratica e consensual”; “Quando o conteúdo da comunicação é preciso”; “Quando há
sucesso na troca de informações”; “Clareza nas informações, resultados obtidos, baixo índice de infecção e melhora dos pacientes”. Conclui-se que
a comunicação é um ponto favorável que permeia o relacionamento interpessoal, na medida em que conseguimos compreender o colega de
trabalho. A comunicação interpessoal é um elemento decisivo e determinante para que os profissionais de Enfermagem possam desenvolver
intervenções bem fundamentadas tanto do ponto de vista cientifico e técnico como das dimensões relacional e ética. Sabe-se que a comunicação é
parte crucial para a continuidade da excelência na prestação do serviço de Enfermagem e a mesma deve ocorrer de forma que contenha
substância clara e com informações que nos permitam dar prosseguimento aos cuidados de Enfermagem.
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RESUMO
O ambiente familiar é o que mais pode proteger ou expor crianças e adolescentes à violência. Em muitas famílias, o abuso é uma forma de
comunicação. Segundo o Ministério da Saúde, abandono e negligência lideram os índices de maus-tratos, seguido por violência sexual, sofrida por
crianças de zero a dez anos. O presente estudo justifica-se pelo alto índice de casos de violência infantil, onde a maioria destes ocorrem no
ambiente familiar. Muitas vezes acontecem por desconhecimento dos pais e responsáveis sobre outras formas de educar, em que as experiências
vividas nesta fase ficarão marcadas por toda vida. O estudo teve como objetivo descrever o conhecimento que os cuidadores de crianças menores
de 10 anos, atendidas em uma Unidade de Saúde da Família da Cidade do Recife –PE, possuem sobre a violência doméstica contra a criança. Tratase de um estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa. A amostra foi do tipo não-probabilística, por conveniência, composta por
400 cuidadores que estavam presentes na consulta de pediatria ou puericultura na USF durante o período de coleta. Os dados foram coletados a
partir de um questionário adaptado que incluía sete questões relacionadas aos dados dos cuidadores, seis questões relacionadas aos dados
sociodemográficos da criança e 12 questões relacionadas ao conhecimento dos cuidadores sobre as formas de violência doméstica contra a
criança. A pesquisa foi iniciada apenas após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Estácio do Recife, sob
parecer nª 1.758.713 e CAAE nª 60449916.0.0000.5640. A amostra do estudo foi constituída por 400 cuidadores, sendo 77,50% formada por
mulheres; 31,25% com idade variando entre 46 a 60 anos; 57,00% referiu ser parda e 47,50% possuía ensino fundamental incompleto. 38,00% dos
entrevistados declarou ser do lar; 78,75% possuía renda de até um salário mínimo e 73,25% das famílias eram constituídas por dois a quatro
membros. Em relação à criança ,53,25% era do gênero feminino e 28,25% com idade entre zero e dois anos. Identificou-se que 72,25% da amostra
não considerava um tapinha no “bumbum” e ameaçar bater na criança (56,00%) como formas de violência. Ainda, 66,00% acreditava que pai e
mãe podem usar de medidas punitivas como uma chinelada. No entanto, 67,00% não acreditava que a palmada ajudaria a preparar a criança para
vida. Quanto ao conhecimento dos cuidadores das crianças sobre as formas de violência, 52,75% deles acredita que a violência praticada é
temporária; 61,75% não consideram o atraso vacinal uma forma de violência e 53,75% acreditava que xingar os filhos quando estão nervosos não
causa danos ao desenvolvimento da criança. No entanto, 87,75% dos cuidadores fariam denúncias às autoridades se testemunhassem casos de
violência contra a criança. Conclui-se que a violência física é a mais reconhecida, embora não seja o único tipo a se desenvolver no âmbito familiar,
destaca-se também a violência psicológica que se apresenta de forma sutil. Ambas são prejudiciais ao desenvolvimento físico, psíquico e social da
criança. A equipe de saúde é um instrumento que poderia atuar de forma preventiva, na elucidação do que é violência, de suas apresentações e
suas consequências para as famílias. Efeitos que o âmbito da saúde, pois têm implicações legais. Identificou-se que nesta unidade de saúde não há
nenhum tipo de ação voltada para o tema, o que seria de muita valia para a população adscrita. A enfermagem possui um papel importante neste
processo, pois além do cuidado técnico, o enfermeiro deve possuir a sensibilidade em identificar esta necessidade, sua ocorrência e formular
atividades que visem diminuir a ocorrência de violência infantil.
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RESUMO
Trata-se de um trabalho sobre o tema Cuidados Paliativos (CP), abordando um assunto de grande necessidade no contexto dos cuidados gerais aos
pacientes com doenças crônicas ou em sua terminalidade. Objetivou-se: conhecer a relação enfermeiro-paciente nos cuidados paliativos;
Identificar a produção nacional da enfermagem acerca da temática proposta; Descrever as principais dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros
durante a relação com os pacientes na prestação do cuidado paliativo; Caracterizar a relação existente entre o enfermeiro e paciente durante a
assistência prestada.Trata-se de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, descritiva e exploratória do tipo revisão integrativa da literatura. Realizouse uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) que retornou 1641 artigos. Após aplicação dos filtros e leitura prévia dos resumos, foram
selecionados 11 artigos para o estudo. Resultados: emergiram duas categorias empíricas denominadas: 1) dificuldades intrínsecas ao profissional
que cuida; 2) dificuldades relativas às instituições acadêmicas e assistenciais. Evidenciou-se o sofrimento do profissional ao presenciar a morte do
paciente devido à sensação de incapacidade de lutar contra a doença. A exposição da dificuldade em discernir o processo de finitude, leva-o a um
estado depressivo, além da dificuldade em desenvolver a empatia para prestar esse cuidado paliativo, pois colocar-se no lugar deste paciente,
remete-o a pensar no sofrimento subjetivo. Demonstrou-se também a escassez de uma equipe completa, o que influencia diretamente na
qualidade da assistência prestada, causando uma sobrecarga de trabalho, levando-o a um desgaste físico e psíquico. A limitação quanto à
assistência, devido à precariedade das infraestruturas disponíveis nos hospitais e a insuficiência de recursos materiais, juntamente com a falta de
leitos específicos para os cuidados paliativos, possui uma ação direta devido a deficiência nas rotinas de trabalho, através de normas, protocolos e
condutas padronizadas, sem fundamentação teórica.
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RESUMO
Os anticoncepcionais orais são comprimidos compostos por hormônios semelhantes aos produzidos nos ovários, estrogênio e progesterona que
prepararam o útero para um possível período gestacional, agindo no eixo-endócrino, o que impede o ovário ser estimulado pelas gonadotrofinas,
e não ocorra a ovulação. As trombofilias são identificadas em metade dos indivíduos com trombose venosa, onde pode se observar casos de
jovens com menos de 35 anos, sem um fator de risco especifico, usuárias de anticoncepcionais desenvolvendo doenças apresentadas comumente
em idosos, o que poderia justificar a pesquisa genética para fatores de coagulação. Analisar a relação das doenças tromboembólicas em mulheres
que usam anticoncepcionais orais. Este estudo é do tipo transversal e descritivo, realizado com 710 mulheres usuárias de anticoncepcionais orais,
que desenvolveram algum evento tromboembólico de forma idiopática, com idade entre ≥ 18 anos e ≤ 50 anos que estavam no período
reprodutivo e que concordaram em participar do estudo mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os critérios
de exclusão adotados foram: as usuárias estarem utilizando anticoncepcionais injetáveis, mulheres sem um histórico de evento tromboembolismo
recentes e mulheres fora do período reprodutivo. Através de um questionário estruturado, foi elaborado pelos pesquisadores e disponibilizado no
formulário do Google.docs. Verificou-se a ocorrência de um equilíbrio entre os dados percentuais das idades entre 25 a 34 anos com 54,7%, as
profissionais que foram mais acometidas foram as que permaneciam muito tempo em pé com professoras e profissionais da saúde com 15%,
profissionais que trabalham com a beleza com 16,7%. O fator de risco foi o uso de anticoncepcional com 64%. Os anticoncepcionais com maior uso
foram os de terceira e quarta geração, o tempo de uso variou de menos de um ano até dez anos de uso, 88,7% dos anticoncepcionais foram
receitados pelos ginecologistas. Os eventos tromboembólicos que mais acometeram as mulheres foram nos membros inferiores esquerdos sem
sequelas representando 168 e 154 nos membros inferiores direitos sem sequelas. Desses eventos tromboembólicos 70,6% não deixaram sequelas
e 29,4% deixaram sequelas como dor no membro acometido, edema e dispneia. Apenas 63% conseguiram realizar os exames para trombofilia, as
mutações mais evidenciadas foram metilenotetrahidrofolato, SAFF e fator V de Leiden. Identificou-se que o profissional de enfermagem tem um
papel importante em realizar as orientações sob a prescrição do anticoncepcional e reduzir os casos de tromboembolismo, informando para as
possíveis usuárias sobre os reais riscos que poderão estarem se expondo, principalmente as que desconhecem a sua mutação trombofilica. Os
contraceptivos possuem uma ampla relação para desencadear a doença, principalmente as mulheres que utilizavam há anos este método por via
oral e que possuíam os fatores de risco que podem ser modificados. Devido as dificuldades burocráticas de conseguir uma consulta pelo SUS e
também pela falta do profissional médico ginecologista, o profissional enfermeiro assume o papel de prescrever o método contraceptivo oral,
devendo salientar a importância dos esclarecimentos sobre os riscos e benefícios que podem trazer para o organismo, possibilitando a sua
autonomia para escolher o método mais adequado para o seu estilo de vida.
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RESUMO
Sem o atendimento imediato adequado, as pessoas que sofrem uma parada cardiorrespiratória (PCR) fora do hospital apresentam poucas chances
de sobrevivência. Nesses casos, a velocidade do atendimento representa o fator mais importante para a sobrevida da vítima. Por isso, os leigos
devem ser treinados para reconhecer a PCR e prestar socorro imediato, até a chegada do atendimento profissional definitivo. O Protocolo Mundial
de Ressuscitação Cardiopulmonar 2015 cita cinco medidas que devem ser tomadas em caso de PCR extra-hospitalar, sendo que três delas cabem
aos leigos: o reconhecimento da PCR, a chamada por socorro e o início imediato das compressões torácicas. Como parte do processo de educação
em saúde para leigos, professores do curso de Enfermagem, juntamente com graduandos do sétimo período, promovem treinamento periódico no
Campus universitário de uma universidade privada de Niterói. O objetivo do estudo foi avaliar o desenvolvimento de habilidades práticas de leigos
após treinamento teórico-prático do Protocolo de Suporte Básico de Vida (BLS 2015). Metodologia: Pesquisa quantitativa, descritiva. Participaram
do estudo 45 leigos voluntários. Para participação no estudo, os participantes foram solicitados a assinar o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, conforme recomendação da Portaria CNS no466 de 12/12/2012. Como recursos didáticos foram utilizados uma apresentação oral
realizada pelos graduandos, com base em painel visual (banner) e demonstração prática da técnica em manequim de baixa fidelidade. Durante a
atividade prática, os participantes realizaram as manobras do BLS no manequim. Os graduandos realizavam correções sempre que os participantes
cometessem algum erro. Para a coleta de dados foi utilizado um instrumento estruturado tipo checklist para registro da sequência de passos do
BLS realizada pelos participantes, de acordo com a seguinte classificação: adequado, inadequado e não realizado. A análise dos dados utilizou o
teste t-pareado para determinação da média de acertos e do p-valor. Resultados e discussão: Na avaliação das habilidades práticas, 35,5% dos
participantes apresentaram 100% de acertos na sequência do procedimento; 24,4% obtiveram acertos em dois passos, 13,3% apresentaram
acertos em apenas um passo e 26,6% realizaram toda a sequência do Protocolo BLS 2015 de forma incorreta (p<0,05). O item que apresentou o
maior índice de acertos foi o “reconhecimento da PCR” (68,8%) e o que apresentou o menor índice de acertos foi “chamar por socorro” (55,5%). A
pesquisa indicou que o treinamento do Protocolo BLS 2015 demonstrou efeito positivo sobre a aprendizagem de leigos. Conclusão: O estudo
sugere que o processo de Educação em Saúde para leigos tenha continuidade, de forma que estes recebam informação e treinamento no
atendimento à vítima de PCR, aumentando as chances de sobrevivência das vítimas e tornando-se esta, uma prática rotineira desenvolvida pelos
universitários para a
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RESUMO
Pesquisa em andamento referente ao Projeto de Iniciação Científica da UNESA. Tem como título “Cuidado de Enfermagem nas Imagens de
Esculturas de Enfermeiras” e como foco, a análise da gestualidade entre as esculturas de enfermeiras situadas na Cruz Vermelha Brasileira - Rio de
Janeiro (CVB-RJ). Inserido na linha de pesquisa História de Enfermagem, tendo como área predominante História da Enfermagem. Para estudar
história faz-se necessário, pensar o passado no presente por meio de formas diversas, o que possibilita a construção e reconstrução de momentos
por meio de marcos/fontes deixadas por antepassados, como é o caso das esculturas abordadas nesta pesquisa. Na trajetória da enfermagem,
existem diversas pessoas que contribuíram e deixaram um marco na história, sendo consagradas por suas atuações/colaborações, e que
receberam tributos em forma de arte, trazendo a possibilidade da análise da imagem e da demonstração do cuidar, retratado através de tais
obras. Observando tais imagens, percebeu-se certa semelhança entre elas, seus posicionamentos e gestos. Logo, surgiu o questionamento: Qual a
similitude das gestualidades que se estabelece entre as esculturas de enfermeiras na CVB-RJ? Objeto de estudo: Imagens das esculturas de
enfermeiras na CVB-RJ. Objetivo: Identificar a existência de relação entre as esculturas em homenagem às enfermeiras na Praça da CVB. O aspecto
metodológico abordado é o histórico-social, através de documentos escritos e fotográficos. Critérios de busca: Imagens de enfermeiras na forma
de esculturas e que estejam localizadas na Praça ou no prédio da CVB-RJ. O processo ocorre por meio da coleta de dados, no caso, a procura pelas
obras que se adequam aos critérios de busca, objetivando a interpretação das mesmas. Esta análise ocorre por meio de fotografias (como uma
maneira para aproximar as esculturas que seriam analisadas dando a possibilidade de vislumbrar a imagem de forma mais apurada), e também no
próprio local onde as esculturas encontram-se expostas (Praça da CVB-RJ), o que permite uma observação mais minuciosa/detalhada das obras. O
instrumento utilizado para análise é uma matriz de análise aplicada nos fac-símiles do estudo, pelo qual se pretende identificar e comparar
elementos de linguagem não verbal, como forma de comunicação, expressão facial e corporal e atributos pessoais, o que permite a realização de
uma analogia entre cada escultura analisada e suas finalidades. Resultados: Até o momento, foram encontradas 02 (duas) imagens que obedecem
aos critérios e estão sendo analisadas, são elas: “Monumento às Enfermeiras Voluntárias” (homenagem às primeiras Enfermeiras Voluntárias da
Cruz Vermelha); “Placa Narrativa de Anna Nery” (homenagem à Anna Nery, por sua atuação na Guerra do Paraguai). A análise das obras tem a
finalidade de comparar as esculturas e descrever o que se pode observar nelas, como sinais e significados que tais figuras representam e
transmitem. Conclusão: A partir da análise das obras, pode-se dizer que emblemas como símbolo da cruz, vestimenta longa e véu são entendidos
como representações objetais. Logo, tais representações apresentadas nos corpos das enfermeiras de cada escultura tiveram sua marca simbólica,
compreendida como uma assinatura imagética. O gesto, um movimento que se faz palavra, é aplicado constantemente na prática da enfermagem
através do cuidar. Gestos esses, que serviram de moldes e foram representados/transmitidos nas esculturas analisadas, possibilitando vislumbrar o
passado por uma maneira ainda mais próxima da realidade.
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RESUMO
Transexuais e travestis não se identificam com o gênero biológico ao qual nasceram, e transformam o corpo por meio de hormônios, terapias e
cirurgias, vestindo- se e se comportando com o gênero ao qual se identificam. Há uma diferença entre os dois grupos, ocorrendo no primeiro uma
mudança cirúrgica do seu órgão sexual, e no segundo não. Sabe-se que a população travesti e transexual representam a letra T da sigla LGBT
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros) é mais vulneráveis à situações de preconceito, violência, exclusão social e agravos a saúde, e é
comum a obtenção do sustento por prostituição, expondo-os a homicídios, uso de drogas, bebidas alcoólicas e má alimentação, uso de silicone
industrial e hormônios sem acompanhamento médico, sendo estigmatizados por não corresponderem ao padrão hegemônico em que sexo e
gênero devem necessariamente coincidir, não tendo garantias do exercício de sua cidadania. Portanto, este estudo teve por objetivo entender os
fatores que dificultam o acesso da população travesti e transexual aos serviços de saúde, mesmo após a formulação das políticas públicas que
garantam a sua cidadania. Trata-se de uma revisão da literatura com abordagem descritiva realizada nas bases de dados LILACs e SciELO através da
Biblioteca virtual de saúde (BVS). Foram selecionados 20 artigos científicos em português publicados entre 2005 e 2015. A leitura dos textos
permitiu identificar que o Governo Federal busca alinhar-se a assistência no tocante da UNIVERSALIDADE, IGUALDADE E EQUIDADE, de acordo
com as Diretrizes do SUS, tendo criado a Política Nacional de Saúde LGBT - um conjunto de normas e procedimentos cuja operacionalização requer
estratégias e metas sanitárias de todas as instâncias governamentais, para fornecer assistência aos cidadãos deste grupo populacional que não
procuram os serviços de saúde por causa do preconceito e despreparo de profissionais. Os textos avaliados evidenciaram a dificuldade no
reconhecimento da identidade de gênero demonstrando a negação de direitos conquistados desde a chegada ao atendimento / triagem do serviço
de saúde, aonde frequentemente não são chamados pelo seu nome social. Identificou-se também que, durante uma anamnese, usualmente não é
realizado exame físico desse paciente, um requisito necessário para uma consulta clínica. Portanto, muitas vezes o diagnóstico é baseado em
relatos do paciente, e depois é feita a terapia medicamentosa. Foram encontrados diversos relatos na literatura acerca da resistência de
profissionais de saúde em examinar o corpo de travestis e transgêneros, por considerarem que o corpo de travestis e pessoas transexuais foge do
gênero que a sociedade determinou como “normal”. Ainda assim, a literatura relata que, em caso de internação destes pacientes, chamam-nos
pelo nome de batismo e os colocam na ala correspondente ao seu sexo biológico, ignorando completamente o seu gênero, gerando
constrangimentos que impactam na melhora da saúde do paciente. Pode-se concluir que nos espaços de saúde aonde deveria ocorrer
acolhimento, informação e proteção, travestis e transexuais se deparam com os mesmos estigmas, preconceitos e desigualdades encontrados na
sociedade e com isso procuram os serviços em último caso, em muitas vezes já apresentando sinais e sintomas que tem como consequência uma
doença grave de base. Conclui-se que há necessidade de qualificação contínua de todos os profissionais que participam do atendimento de saúde a
este público alvo acerca das características e necessidades para que esta população possa manter uma rotina de cuidados em saúde com exercício
de sua cidadania e adequado respeito e avaliação clínica por todos os profissionais envolvidos no processo.Sugere-se, portanto, ampliar os debates
e treinamentos de capacitação sobre identidade de gênero e direitos destes cidadãos, a serem integrados às grades curriculares dos cursos
universitários, cursos técnicos e espaços para melhoria no atendimento destes pacientes.
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RESUMO
O homem em sua trajetória de vida se auto-intitula um ser hegemônico, invulnerável, provedor da família, o ser forte que não pode demostrar
fraquezas. Essa atitude não se deu atualmente, ela é cultural, veio se formando ao longo da história. A partir da promulgação da Portaria de nº
1.944 , que institui no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em 2009, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) para
promover um cuidado integral e equitativo para os homens. Porém, enfrentam até os dias atuas vários obstáculos impregnados na cultura, que
retrocedem o desenvolvimento e implantação das diretrizes do PNAISH. Essa pesquisa está inserida na linha de pesquisa Saúde da Família e área
predominante Enfermagem no Cuidado a Saúde do Homem, que abordou como temática a assistência integral ao usuário da atenção básica na
saúde do homem, tem como objeto de estudo os fatores que influenciam negativamente na assistência integral ao usuário da atenção básica na
saúde do homem. O estudo teve como objetivo identificar os fatores que influenciam negativamente na assistência integral ao usuário da atenção
básica na saúde do homem, discutir como esses fatores exercem influência negativa na busca por assistência primária por parte destes usuários. A
abordagem da pesquisa foi qualitativa, utilizando o método exploratório-descritivo com entrevistas realizadas com os participantes em seus
ambientes de trabalho. No primeiro momento da pesquisa, houve uma abordagem bibliográfica e no segundo momento foi utilizado com
instrumento de coleta para realização de entrevistas semiestruturadas, perguntas abertas. A amostra foi composta por 20 participantes,
convidados e informados sobre a pesquisa para a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Submetida e autorizada pela
Plataforma Brasil e Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade preponente, sob CAAE nº65963517.5.0000.5284. O cenário de pesquisa foi uma
empresa privada no ramo de Pavimentação e Urbanização. Os resultados da pesquisa se deram por meio da análise de conteúdo de Bardin. Os
resultados foram organizados em categorias temáticas, tais como: O fator Propaganda e Comunicação foi destacado, pois mostra o
desconhecimento de uma política específica e informações insuficientes direcionadas a este público; o Regime de Trabalho que dificulta sua
chegada ao serviço de saúde, envolvendo a incompatibilidade de horários; O Temor do Diagnóstico e Automedicação como fator evidenciado, que
mostra que o homem tem medo de descobrir alguma doença grave e por isso faz uso da automedicação. O fator Masculinidade aparece quando o
indivíduo se empodera do não adoecer, como uma negação a vulnerabilidade; a Cultura Assistencial Curativa sendo uma tendência
comportamental que influencia diretamente no cuidado, leva-os a buscar o serviço de saúde somente em intercorrências grave; a Precariedade e
Morosidade no atendimento em relação ao acolhimento, consulta e enormes filas de espera. Os dados revelam que a dificuldade da inserção do
homem no serviço básico de saúde surge do despreparo cultural deste indivíduo em cuidar de si, e é evidenciado por poucas informações voltadas
para este público nos serviços. Portanto, a invisibilidade aliada a limitadas informações específicas para o público do sexo masculino, contribui
significativamente para manter essa cultura por busca assistencial de forma curativa, o que dificulta torna-lo sujeito do seu próprio cuidado.
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RESUMO
Atrofia muscular Espinhal (AME) é uma doença genética neuromuscular grave determinada pela alteração do gene Survival Motor Neuron-1
(SMN1), localizado no braço longo do cromossomo 5 humano. Uma cópia quase idêntica do gene SMN1, chamado SMN2, que atua como um gene
de backup, modula a gravidade da doença. É uma desordem neuromuscular, grave, rara e progressiva, com incidência de afetados 1 para cada
10.000 recém nascidos vivos, e como portadores 1 /40 pessoas. A progressão da AME leva o individuo a total dependência da família e de uma
equipe multidisciplinar de saúde responsável por desenvolver e executar um plano de acompanhamento terapêutico visando evitar a progressão
da doença e a ocorrência de complicações de saúde. É de responsabilidade do enfermeiro a implementação da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE) inserida neste planejamento terapêutico, trazendo com isto maior conforto ao decorrer da vida do paciente, e evitando outras
complicações de saúde. Neste contexto, o presente estudo buscou aprofundar o conhecimento teórico sobre a AME, seus sinais e sintomas,
visando proporcionar com isto informações essenciais sobre a doença para conscientização dos profissionais de enfermagem acerca da
importância do acompanhamento adequado do paciente e para orientação dos acompanhantes. Para a realização deste estudo qualitativo e
descritivo, foi realizado um levantamento bibliográfico na biblioteca virtual de saúde (BVS) durante os meses de abril a maio de 2017, utilizando
individualmente os seguintes descritores: Atrofia Muscular Espinhal; Spinraza; Amiotrofia Muscular Espinhal. Como critérios de inclusão de textos,
definiu-se que seriam inicialmente considerados apenas os artigos científicos disponíveis na íntegra, publicados na língua portuguesa entre os anos
de 2002 a 2017. Foram encontrados 20 textos, dentre os quais foram selecionados 6 artigos científicos que atendiam a todos os critérios e á
temática deste estudo. Foi realizada leitura crítica dos textos, que possibilitou a identificação dos seguintes dados: 1) É uma doença genética de
herança autossômica recessiva caracterizada que causa degeneração dos neurônios motores da medula espinhal; 2) Diagnóstico difícil pois seus
sintomas iniciais podem demorar a serem percebidos, falta de informação e de capacitação profissional, e difícil acesso aos exames e tratamento;
3) Principal fator que influencia na gravidade do fenótipo da doença é o número de cópias do gene SMN2. A maioria dos doentes AME I apresenta
duas cópias SMN2, os doentes AME II apresentam 3 cópias SMN2, os doentes AME III apresentam 3 ou 4 cópias. Logo, há uma relação
inversamente proporcional entre o número de cópias SMN2 e a gravidade da doença; 4) AME é classificada pela idade do início dos sintomas ou na
máxima aquisição motora alcançada 5) São afetados vários órgãos e sistemas do corpo, dentre eles o osteoarticular e gastrintestinal. Ocorre
atrofia, fraqueza muscular progressivas, contraturas das grandes articulações dos membros inferiores, desenvolvimento de escoliose, disfagia, e
infecções respiratórias recorrentes, e óbito por parada cardiorrespiratória; 6) Até dezembro de 2016, existia apenas tratamento paliativo para
retardar o avanço da doença. A FDA (Food and Drug Administration) aprovou em 2016 o medicamento Spinraza (Nusinersen) – importante terapia
de oligonucleotídos; 7) Outros medicamentos estão sendo testados visando estacionar os sintomas da doença, mas não sua cura; 8) A SAE deve
incluir cuidados básicos referentes à nutrição do paciente, respiração, fisioterapia, além de prevenção da ocorrência de úlceras por pressão.
Conclui-se que o conhecimento sobre a doença é pertinente a todos os acadêmicos de graduação em qualquer área de saúde e para os
profissionais de saúde. Considera-se fundamental ampliar a busca por mais investimento financeiro para desenvolvimento de pesquisas de
tratamentos para estacionar a doença.
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RESUMO

O Ensino Baseado em Simulação representa, atualmente, um novo paradigma do ensino de graduandos da área da saúde. Esta metodologia de
ensino tem se expandido rapidamente, em todo mundo, com o advento de equipamentos de ultima geração que reproduzem, com fidelidade, os
mais diversos cenários e reações do corpo humano frente a inúmeras condições clínicas. Com o objetivo de desenvolver habilidades profissionais,
de forma prática e segura, a Simulação oferece aos estudantes, oportunidades de atuar em situações que poderão fazer parte de sua prática
profissional. Programas de Simulação bem desenhados abordam aspectos educacionais envolvendo habilidades cognitivas, psicomotoras e de
comunicação, pensamento crítico, atitude profissional e gerenciamento de crise. A Simulação aplicada ao ensino de Enfermagem é uma
metodologia destinada a substituir a experiência adquirida na execução da assistência de enfermagem a pacientes reais por experiências
orientadas em ambientes controlados, onde os cuidados são realizados em manequins, reproduzindo aspectos do mundo real de forma interativa.
Nestes cenários, os estudantes em treinamento adquirem postura ativa de aprendizagem e apresentam maior retenção de conhecimento. O
ponto alto da metodologia de Simulação consiste no processo de Debriefing, quando o facilitador conduz uma análise reflexiva sobre as atitudes e
decisões tomadas no cenário. Neste momento, sob orientação do facilitador e sem julgamento, os participantes têm a oportunidade de identificar
necessidades de aprimoramento técnico, rever conceitos éticos e decidir pela mudança de comportamento, obtendo, dessa forma, a evolução do
desempenho profissional. Com base nesse contexto, dois professores da Escola de Enfermagem de uma Universidade do Rio de Janeiro, Brasil,
introduziram a metodologia de Simulação na disciplina Assistência de Enfermagem ao Cliente em Alta Complexidade. Como a Simulação exige
recursos técnicos dispendiosos, os professores criaram um manequim de baixo custo, a partir do qual poderiam apresentar aos alunos um
ambiente onde poderiam prestar assistência de enfermagem de forma segura, completa e interativa. O objetivo do estudo foi avaliar o grau de
satisfação dos estudantes de Enfermagem com a experiência de Simulação. Metodologia Foi enviado um formulário de avaliação, através do
Google forms, para todos os alunos que haviam participado das atividades de Simulação na disciplina em referência. O formulário incluiu seis
questões acerca da opinião dos estudantes em graus crescentes de satisfação, de acordo com uma escala Likert, referentes aos seguintes aspectos:
contribuição da metodologia para a formação acadêmica; a parte mais interessante da atividade de Simulação; o realismo dos cenários; a
confiança para agir nos cenários; a contribuição do Debriefing para o processo de aprendizagem e sugestões para melhorar as atividades
oferecidas. Resultados Cento e sete estudantes de enfermagem responderam o formulário. Entre eles, 71% referiram o mais alto grau de
satisfação com a metodologia e 94.5% relataram sentir realismo nos cenários. Considerando o aspecto “confiança”, 83.1% informaram um
sentimento positivo de confiança ao participar dos cenários e 97.2% relataram ter obtido boa aprendizagem na sessão de Debriefing. As sugestões
para melhorar o método incluíram, entre outras: mais atividades de Simulação com mais tempo para os cenários, expansão da metodologia para
outras disciplinas e aquisição de mais equipamentos e recursos técnicos específicos. Conclusão Os estudantes de enfermagem reportaram um alto
nível de satisfação com a metodologia de Simulação realizada na assistência de enfermagem ao paciente crítico. O estudo ratifica o conceito de
que a metodologia de Simulação oferece aos participantes um alto grau de satisfação com o aprimoramento de suas habilidades profissionais.
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RESUMO
A gravidez na adolescência é um fenômeno que vem sendo amplamente discutido no Brasil, diante dos seus possíveis desdobramentos. É
compreendida como um problema de saúde pública devido à falta de educação sexual, planejamento familiar e uso errôneo de métodos
contraceptivos. Objetivou-se evidenciar as razões que favorecem a ocorrência da gravidez entre adolescentes e descrever os principais
desdobramentos desta nova realidade na vida da mulher, em seu contexto social e biológico. Metodologia: Estudo descritivo de abordagem
qualitativa a partir de revisão da literatura dos últimos cinco anos, publicadas nas bases de dados Lilacs e Scielo. Observou-se como resultados que
a adolescência corresponde a uma fase que ocorre por volta dos 10 anos prolongando-se até os 19, período intermediário entre a infância e a fase
adulta, marcado por diversas transformações devido ao processo de individualização e constituição de identidade. A maioria dos comportamentos
na adolescência é reflexo do contexto em que se vive, por isso, para alguns a relação familiar fica mais difícil e por tal razão a adolescente começa
a ter a sua própria opinião, valores, estilo de vida, religião e desejo, podendo demonstrar rejeição aos conselhos paternos, valorizando a opinião
dos amigos diante da identificação de experiências parecidas. Nos dias atuais o tema sexualidade ainda é cercado por mistérios e tabus na maior
parte das famílias e o mesmo deixa de ser abordado, tendo como justificativa o receio de despertar no adolescente o interesse sexual. O tema é
pouco abordado e quando o é, a ênfase centraliza-se nas mudanças físicas. O início da prática sexual expõe o adolescente à ocorrência da gravidez
na adolescência e às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). Vários são os fatores que favorecem a gravidez na adolescência, dentre eles, a
sexualidade precoce, a baixa autoestima, a aspiração à maturidade, a autonomia projetada na nova família, a ausência de um projeto de vida, a
falta de orientação sexual, a falta de acesso e conhecimento acerca dos métodos contraceptivos; a recusa do parceiro em usar preservativo; a
ingenuidade; a violência sexual; a submissão; a ânsia por estabelecer um compromisso estável; o desejo de ser mãe e; o uso incorreto dos
métodos contraceptivos. As consequências de uma gestação na adolescência, nos contexto social são: evasão escolar, com grande dificuldade em
retomar os estudos em função da nova responsabilidade; dificuldade de ter um emprego estável; o isolamento do grupo de apoio; a dificuldade de
aceitação das alterações produzidas ela gravidez. No contexto biológico estão presentes a toxemia gravídica, as infecções urogenitais, o risco de
anemia grave e, as grandes chances de prematuridade.Concluiu-se que a falta de limites familiares, associada à falta de experiência e orientação
aumenta a vulnerabilidade da adolescente às IST´s e a gravidez não planejada, que por sua vez, impacta a adolescente, o parceiro, a família e os
amigos. Cabe ao enfermeiro ações de acolhimento, acompanhamento pré-natal adequado, ações de prevenção de doenças, e, sobretudo, ações
de promoção à saúde visando sempre, a qualidade de vida deste importante público.
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RESUMO
A sepse é uma patologia que possui uma conturbada fisiopatogênia, com grande incidência mundial, ocasiona altos índices de mortalidade,
tornando-se um problema de saúde pública, tal fato denota uma preocupação, pois, apesar de termos veículos de comunicação científica, existem
ainda profissionais que possuem pouco ou quase nenhum conhecimento sobre a patologia, este dessaber faz com que a doença se propague
silenciosamente, mantendo características complexas, vitimando pessoas que poderiam ter sido diagnosticadas ainda em seu estágio inicial, o qual
aumentaria de forma considerável a possibilidade de um maior controle dessa afecção. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo,
discutir, mediante revisão de literatura, a importância do reconhecimento da sepse nas diferentes esferas de assistência ao paciente com vistas a
identificar as principais condutas da equipe de enfermagem e multiprofissional na interceptação precoce da sepse no ambiente pré e intra
hospitalar e elaborar modelos de instrumentos e apresentá-los como proposta de implementação para prevenção e controle da sepse. Para tanto,
foi realizada uma pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo e com abordagem qualitativa, realizada através de artigos encontrados nas bases de
dados, LILACS, BDENF e MEDLINE, utilizando-se os descritores sepse, cuidados de enfermagem, equipe de enfermagem e papel do profissional de
enfermagem, em um recorte temporal de 2006 a 2014. Esta pesquisa foi realizada de julho a novembro de 2016. O estudo aponta a preocupação
com o diagnóstico precoce da sepse e as discussões em torno desse assunto, verificando a necessidade da instalação de instrumentos baseado na
estratificação da gravidade da doença, com o intuito de facilitar e embasar a consulta de enfermagem. Da análise dos resultados, emergiram
algumas evidências, entre elas valoração do aprofundamento de estudos sobre esta temática. Investimentos e comprometimento de especialistas
para que ocorra em maior escala a perscrutação do saber em sepse e sua publicação em revistas e livros científicos. As grandes discussões e
consensos dos autores acerca das horas de ouro. A importância dos protocolos para o reconhecimento preciso da sepse e a possibilidade de
explorar sua implantação e difusão nos diversos âmbitos de atendimento. A relevância atribuída a motivação e capacitação dos profissionais de
saúde, que se posicionam a frente dos hospitais para reconhecerem precocemente a sepse. Sendo assim, foram construídos fluxogramas de
atendimento que viabilize a interceptação da sepse nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Enfermarias,
através de um protocolo específico que servirá como um facilitador das práticas do enfermeiro e embasará sua consulta. Desse modo, percebe-se
a necessidade de mudança na postura dos profissionais de enfermagem, e aprimoramento do saber, bem como em todo sistema, com vistas a
alcançar o melhor desempenho e, assim, o diagnóstico precoce da sepse, deixará de ser uma meta utópica para demonstrar que a teoria pode se
tornar realidade, à proporção que o empenho coletivo canalize escopos em prol de ações que modifiquem o quadro atual da sepse.
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RESUMO
O presente estudo tem como tema: Suporte Básico de Vida (SBV), pois o atendimento adequado à vítima de parada cardiorrespiratória depende
principalmente do reconhecimento precoce dos sinais e sintomas e da intervenção adequada e rápida para reverter esse quadro, apesar de
avanços nos últimos anos relacionados à prevenção e tratamento, muitas são as vidas perdidas anualmente no Brasil relacionadas à parada
cardiorrespiratória (PCR), ainda que não tenhamos a exata dimensão do problema pela falta de estatísticas robustas a este respeito.. Tendo em
vista essa realidade, nos deparamos com a seguinte problemática: Qual o conhecimento teórico e prático do acadêmico de Enfermagem em SBV?
Desta forma o objetivo da pesquisa é: Investigar o conhecimento dos graduandos do 9º e 10° períodos do curso de Enfermagem acerca do Suporte
Básico de Vida. Através de pesquisa de campo do tipo quantitativa, com abordagem descritiva e exploratória, os dados foram obtidos através de
um questionário com um total de 15 perguntas fechadas; o cenário foi uma Instituição de Ensino Superior privada na zona Oeste do Rio de Janeiro
e teve como sujeitos da pesquisa os acadêmicos do Curso de Enfermagem do 9° e 10° período do curso, matriculados no cenário, que já tivessem
cursado a disciplina Alta Complexidade e que concordassem em participar da pesquisa através da assinatura do termo de consentimento livre
esclarecido; foram obtidos dados de 66 alunos que se enquadravam nos critérios de inclusão. Os dados coletados foram seccionados em “dados
sociodemográficos e econômicos”, e “dados acadêmicos referentes à pesquisa”, sendo inicialmente analisados de forma individual e
posteriormente realizado o cruzamento de dados, em sequência foram distribuídos em tabelas simples no Word 2013. Por meio da análise
minuciosa dos dados, foi possível verificar que embora os acadêmicos de enfermagem acreditem ter conhecimento teórico-prático necessário para
atuar em uma PCR, evidenciado por 71% dos participantes, os mesmos ao responderem situações hipotéticas sobre implementação do SBV
apresentaram rendimento incompatível com sua autoavaliação, pois 38% destes erraram todas as questões e 47% erraram pelo menos uma
questão. Também foi possível perceber que 100% dos participantes acreditam ser necessário um maior investimento por parte da Universidade
em palestras, oficinas e treinamentos periódicos acerca da temática, caracterizando insegurança da parte dos mesmos, ainda que acreditem ser
capazes de atuar.Através dos resultados, concluiu-se que é importante a implementação de mais oficinas, treinamentos e simulações, acerca da
temática e de forma periódica, uma vez que o que não é praticado regularmente pode ser esquecido com facilidade.
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RESUMO
Métodos utilizados pela equipe de enfermagem para avaliar a dor na criança pós-cirúrgica. A dor na criança é um fenômeno complexo e
multifatorial. A estádia no pós-operatório pode ser vivenciada pela criança de maneira menos traumática se a equipe de saúde estiver consciente
quanto à relevância da avaliação e alívio da dor. Procura-se com esse estudo estimular a avaliação da dor pediátrica de forma adequada. A partir
desta temática, delimitou-se como questão norteadora deste estudo Quais métodos utilizados pela equipe de enfermagem para avaliação da dor
na criança? Tal questão baseou-se na hipótese de que os profissionais realizam a avaliação da dor de forma empírica. O objetivo deste estudo foi
descrever as técnicas utilizadas pelos profissionais de enfermagem para avaliar a dor em crianças de pós-operatório. Trata-se de um estudo
descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa. Sendo realizado no setor pediátrico pós-cirúrgico do Hospital de Urgência de Sergipe
localizado em Aracaju-SE. Os critérios de inclusão foram profissionais da equipe de enfermagem que se encontravam no setor de pediatria. A
amostra foi probabilística, consecutiva por conveniência. A casuística foi composta por 43 profissionais: 08 enfermeiros, 21 técnicos de
enfermagem e 14 auxiliares de enfermagem. A coleta de dados ocorreu no período de setembro a outubro de 2016. Esta pesquisa foi aprovada
pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) e aprovado sob o CAEE 48360115300005546 do Conselho Nacional de Saúde (CONEP). O instrumento de
coleta havia perguntas a cerca da forma de avaliação da dor, sua frequência, entre outras. Os dados foram armazenados em banco de dados
computadorizado no programa Excel. Foi elaborada estatística descritiva e inferencial.A análise dos dados coletados evidenciou que 65,1% dos
profissionais afirmaram avaliar diariamente a dor na criança pós-cirúrgica. A avaliação da dor deve ser frequente para proporcionar dados da
evolução do quadro clínico da criança. Quando questionadas sobre os métodos utilizados para avaliar a dor o choro 41,9% foi o mais citado
seguido de mudança de comportamento 25,6%. Estudo² realizado com recém-nascido corroboram com nossos achados quando detecta que os
profissionais consideram o choro como sinal da dor, além de mímica facial e parâmetros fisiológicos. Existe risco na avaliação da dor pela mudança
comportamental. As mudanças de expressão facial não possibilitam mensurar a intensidade e qualidade da dor devendo ser desconsiderada³. Há
falta de conhecimento a cerca de ferramentas que possam ser aplicadas para a avaliação da dor. É necessário que sejam investidos pelos hospitais
protocolos de avaliação da dor já validados para fornecer uma melhor assistência a criança. CONCLUSÕES: Mais da metade dos profissionais
avaliam a dor na criança. O choro foi considerado como método de avaliação, houve um relato da utilização da escala. Essa conduta dificulta a
fidedignidade de avaliação da intensidade dolorosa, pois as escalas de avaliação da dor são comprovadas para a avaliação da presença e
intensidade dolorosa em crianças, possibilitando assim formação de dados para elaboração de intervenções para realização de um manejo
adequado. Procura-se com esse estudo fornecer dados para a sensibilização do profissional quanto à importância da avaliação frequente da dor
com a utilização do instrumento adequado e chamar a atenção para a necessidade de elaboração de estratégias para capacitação dos profissionais
e aplicação de escalas para avaliação da dor na pediatria.
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RESUMO
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima-se para o biênio 2016-2017 a ocorrência de 12.600 novos casos de câncer infantojuvenil,
que compreendem a faixa etária de zero a dezenove anos de idade. Constitui a segunda causa principal de morte por doença em crianças. Os tipos
mais comuns de câncer infantil incluem leucemia, câncer do SNC, linfomas, neuroblastoma, rabdomiossarcoma, tumor de Wilms, osteossarcoma e
retinoblastoma. A dor é considerada o sintoma mais evidente e perturbador desta patologia consistindo em uma experiência desagradável e
subjetiva que envolve componentes sensoriais, afetivos, cognitivos e comportamentais sendo uma das principais causas do sofrimento e
comprometimento da qualidade de vida do doente. A Enfermagem apropria-se de novos fundamentos tecnológicos, filosóficos e teóricos para
uma sistematização de qualidade no processo de cuidar, atuando com diversos cenários e agravos à saúde. Portanto há uma grande necessidade
de capacitação profissional em todos os campos de atuação, visando um cuidado de qualidade livre de riscos com objetivos na promoção do
autocuidado na doença oncológica avançada. Objetivou-se descrever como a equipe de enfermagem identifica a dor do paciente e apontar ações
para o seu manejo. Foi realizada revisão bibliográfica, descritiva e qualitativa de artigos publicados no período de 2012 a 2016, selecionados na
base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), utilizando os descritores: manejo da dor, enfermagem pediátrica e oncologia. Foram
encontrados 10 artigos com o tema proposto visando entender os desafios impostos por esta temática utilizando os filtros texto completo,
disponível, idioma português e ano de publicação como critérios de inclusão. A atuação da equipe de enfermagem se faz importante em relação ao
tratamento da dor em todos os ângulos, visto que esta emprega diversas maneiras de prevenir e tratar as algias, utilizando terapêuticas
farmacológicas e não farmacológicas como ações de minimizar a luz forte sobre o doente, diminuir os ruídos a sua volta, restringir a sua
manipulação principalmente durante o sono assegurando o bem estar de quem sente a dor. Ainda são escassas as pesquisas que referem a
validade dos métodos de mensuração e manejo da dor destes pacientes, gerando preocupação sobre a necessidade de capacitação através de
treinamentos, acompanhamento psicológico acerca da sensibilização e entendimento sobre o assunto. Devendo os profissionais empenhar-se para
entender a doença através da ótica do enfermo, desfazendo a ideia de que pacientes oncológicos sentem dor naturalmente e que nada pode ser
feito, garantindo uma assistência segura e humanizada.
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RESUMO
A dor é uma sensação frequente e clinicamente importante intra-hospitalar, porém apesar dos avanços no conhecimento do seu funcionamento e
tratamento, estudos relatam que a dor não está sendo avaliada e o seu manejo não estão sendo realizados de forma adequada em pacientes
internados. A questão norteadora do estudoi foi: Qual o conhecimento da equipe de enfermagem a cerca das escalas de mensuração da dor nas
crianças? Tal questão foi ealbortada com base na hipótese de os profissionais possui um baixo conhecimento sobre escalas de avaliação da dor
infantil.No presente estudo, objetivou-se identificar o conhecimento dos profissionais sobre escalas para avaliação de dor na criança. Trata-se de
um estudo descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa, realizado na unidade pediátrica do Hospital de Urgência de Sergipe localizado
em Aracaju-SE. Os critérios de inclusão foram profissionais de enfermagem da pediatria. Foram excluídos profissionais que não se enquadravam
nos critérios de inclusão. A casuística foi constituída por 43 profissionais de enfermagem: 08 enfermeiros, 21 técnicos de enfermagem e 14
auxiliares de enfermagem. A coleta de dados aconteceu no período de setembro a outubro de 2016. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética e Pesquisa e aprovado sob o CAEE 48360115300005546. O instrumento de coleta possuía perguntas a cerca do conhecimento sobre escalas
de avaliação da dor infantil e dadas sociodemográficos dos profissionais. Os dados foram armazenados em banco de dados computadorizado no
programa Excel. Foi produzida estatística descritiva e inferencial, sendo os dados expostos por meio de tabelas. Dos 43 profissionais de
enfermagem entrevistados 65,1% alegaram não conhecer algum tipo de escala que avalia a dor na criança, 46,5% não conhecia nenhuma escala de
avaliação para crianças acima de 3 anos e 53,5% não conhecia escalas para menores de quatro anos. O estudo corroborou com nossos resultados
onde a maioria dos enfermeiros 46,5% não possuía conhecimento a respeito de instrumentos de avaliação da dor em crianças menores de 3 anos.
Esse estudo constatou que 44,2% dos profissionais sentem dificuldade em avaliar a dor na criança. Em pesquisa realizada com a equipe
multiprofissional obteve resultado semelhante 46,4% afirmaram ter dificuldade em avaliar a dor. Essa pesquisa evidencia a necessidade de
instrumentos mais precisos para a avaliação da dor infantil, pois mesmo a maioria dos profissionais possuindo mais de 10 anos de trabalho na
pediatria, quase a metade deles afirmou sentir dificuldade em avaliar a intensidade da dor na criança. A dificuldade na avaliação e a diferenciação
da intensidade da dor poderiam ser reduzidas através da utilização de escalas de dor. CONCLUSÕES: O estudo identificou que boa parte dos
profissionais da equipe de enfermagem afirmou não conhecer os diferentes tipos de escalas de avaliação da dor na criança. Além disso, foi
constatado que quase a metade deles sente dificuldade de avaliar a dor. Almeja-se com essa pesquisa proporcionar dados para incentivar os
profissionais adotarem as escalas e estimular a criação de estratégias para capacitação da equipe e implantação das escalas de mensuração da dor
infantil. Pode ser citado como fator limitante da pesquisa a não adesão de alguns profissionais. Mostra-se necessária a produção de mais
pesquisas sobre o assunto com uma amostra maior e em outras instituições hospitalares.
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RESUMO
Para reduzir o alto índice de mortalidade, tanto neonatal quanto infantil, é necessário maior esclarecimento e atenção à saúde do recém-nato (RN)
e a realização de cuidados adequados a ele. O enfermeiro tem um importante papel na formação do vínculo, na promoção de saúde e qualidade
de vida da família. Objetivou-se neste estudo identificar a função do enfermeiro na promoção de saúde e de vínculo entre pais e recém-nascido.
Trata-se de uma revisão conceitual de artigos, com abordagem qualitativa e de cunho descritivo, que teve como base de busca eletrônica a
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Os descritores utilizados foram saúde da criança, recém nascido, pais e cuidados de enfermagem. A seleção foi
feita pelos critérios de inclusão, sendo eles: textos completos disponíveis, em português e em formato de artigo com recorte temporal de 5 anos
(2012-2016). Já os critérios de exclusão foi: publicações anteriores a 2012, em outro idioma ou formato e duplicidade. Através da aplicação dos
critérios foram identificados 23 artigos. Após a leitura, obteve-se a criação das seguintes categorias temáticas: Classificação do RN, Cuidados de
Enfermagem ao RN e a família, Assistência Imediata ao RN e Métodos para promoção do vínculo entre pais e RN. A junção dos cuidados por parte
da enfermagem e dos responsáveis pelo recém-nascido é essencial para garantir atendimento integral e promover saúde. Logo, torna-se mais
garantida a promoção e a prevenção da saúde do neonato e, também, de sua família. Concluiu-se, portanto, que o enfermeiro é o principal
responsável pela garantia dos cuidados adequados ao RN e é também, o elo fundamental entre os neonatos e sua família, sendo o profissional que
possibilita uma melhor interação e promoção de vínculos entre eles. Com isso, cabe como função da equipe de enfermagem orientar, aconselhar e
auxiliar a família antes, durante e após a chegada de um filho. E para isso, o profissional precisa estar capacitado prática e teoricamente para ser
um educador, ensinando, orientando e sanando as dúvidas relacionadas desde a preparação da família para a vinda do novo membro, até os
cuidados que são pertinentes a essa criança em todas as etapas de sua vida.
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IES: ESTÁCIO SÃO LUÍS

RESUMO
A Vigilância Epidemiológica é tida como um instrumento indispensável no sistema de saúde, pois atua na avaliação das ações em saúde coletiva,
desde apoio na implementação de intervenções, até controle de doenças e providencias quanto as prioridades da região. A problemática deste
estudo pauta-se na importância em se conhecer o papel do Enfermeiro na Vigilância Epidemiológica. O objetivo deste estudo foi descrever
atividades praticadas em relação à Vigilância Epidemiológica, por acadêmicos do curso de Enfermagem no âmbito de controle epidemiológico.
Trata-se de um estudo de caráter descritivo, elaborado como relato de experiência a partir de vivências de acadêmicos de Enfermagem em uma
Unidade Básica de Saúde mantida pelo município de São Luís, no período de agosto à novembro de 2014, durante atividades da disciplina
relacionada à Saúde Coletiva de uma Instituição privada da região. As atividades eram realizadas sob supervisão de uma docente da IES e duas
enfermeiras, servidoras da Unidade, tal dispositivo localiza-se em uma região periférica do município, com índices elevados de doenças
notificáveis.No decorrer das práticas na referida UBS, foram adotadas algumas atividades a fim de se conhecer de forma mais profunda, o
funcionamento da Vigilância Epidemiológica, bem como sua importância para um pleno funcionamento do sistema de saúde. Dentre as atividades
realizadas, as que servem de destaque foram quanto ao: manuseio e preenchimento das fichas de notificação compulsória de diversas doenças
como, tuberculose, hanseníase, raiva, dengue, entre outras necessárias de acordo com o perfil epidemiológico da localidade a qual estávamos
inseridos; caracterização das principais morbimortalidades entre adultos e idosos e das principais doenças transmissíveis, bem como,
preenchimento de fichas de reações adversas para vacinas. A partir do acompanhamento dos dados epidemiológicos da região que era atendida
pela UBS, pôde-se analisar a prevalência de casos de Tuberculose incidente naquele meio. Permitindo assim, a elaboração de palestras de
conscientização quanto ao diagnóstico e tratamento da doença na comunidade, buscando diminuir tais casos alarmantes. Concluiu-se que a
Vigilância Epidemiológica é vista como um serviço de extrema utilidade pública, uma vez que, acompanha os casos reais de acontecimentos que
prejudiquem a saúde dos indivíduos e comunidade. É um serviço de grande importância para a formação de futuros Enfermeiros, tendo em vista
que tais profissionais ao conhecer os índices prevalentes em sua região de trabalho, podem atuar de forma mais efetiva na redução de casos de
danos à saúde.
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RESUMO
As orientações dos profissionais de saúde quanto ao aleitamento materno são indispensáveis, devendo ocorrer desde o pré-natal até o puerpério e
se estender à rede de apoio familiar. Sabe-se que a falta de aconselhamento profissional contribui para falhas na amamentação, sendo um dos
principais fatores críticos relacionados com a dificuldade inicial no seu estabelecimento e principalmente com a diminuição da duração do
aleitamento materno. Este estudo objetivou analisar a necessidade do fortalecimento das ações de promoção, proteção e apoio à prática da
amamentação, pelos profissionais de saúde, no olhar das puérperas presentes na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL). Trata-se de um
estudo descritivo e observacional,realizado do período de setembro de 2016 a fevereiro de 2017, onde mulheres no puerpério imediato da MNSL
foram submetidas a uma entrevista com aplicação de um questionário dividido em três tópicos: identificação da parturiente, dados obstétricos e
dados sobre o aleitamento materno. Posteriormente todos os dados foram transferidos para uma planilha no Microsoft Excel para análise
estatística. Como resultado observou-se, entre as 200 puérperas da amostra, maior prevalência na faixa etária de 19 a 25 anos; escolaridade em
nível de ensino médio em 48%. Os dados obstétricos revelaram que 96% das puérperas realizaram o pré-natal completo e 54% da amostra foi
submetida ao parto cesário. Quando questionadas sobre o tempo recomendado para a amamentação, as primíparas foram as que menos
demonstraram conhecimento, correspondendo a 39%. Dentre as orientações recebidas, a menos citada pelas puérperas refere-se às rachaduras
dos mamilos (0,42%) e a mais citada ao tempo recomendado para a amamentação (12,29%), seguida da importância da amamentação (9,75%).
Conclui-se que as orientações profissionais quanto ao aleitamento materno são insatisfatórias, visto que a maior parte das puérperas
entrevistadas, durante a gestação e mesmo após o parto, não recebeu nenhum tipo de orientação. Assim, no olhar das puérperas da MNSL há a
necessidade de maiores informações, orientações e apoio dos profissionais quanto ao aleitamento materno.
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RESUMO
Desde meados da década passada vem se disseminando pelo país um modelo de assistência obstétrica recomendado pela Organização Mundial da
Saúde, que realça a mudança no olhar do profissional de saúde sobre a parturiente e sua família. Essa mudança pode ser ilustrada pelos Centros de
Parto Normal. Constituem-se em unidades de atendimento ao parto normal, localizadas fora do centro cirúrgico obstétrico. Ao prestar assistência
humanizada à mulher, que vivencia o ciclo gravídico-puerperal, o(a)s profissionais devem desenvolver habilidades relacionadas ao contato com
essa mulher, favorecendo sua adequação emocional à gravidez e ao parto. Neste sentido, traçou-se como objetivo: descrever o perfil de
parturientes num centro de parto normal humanizado. Pesquisa de campo exploratória do tipo qualitativa desenvolvida com mulheres assistidas
num centro de parto normal humanizado de Salvador-BA. A amostra totalizou, até o momento, 68 mulheres que responderam ao teste de
associação livre de palavras (TALP) e entrevista individual semiestruturada. Os dados coletados estão sendo preparados para serem processados
software Iramuteq, permitindo que, para dados advindos do TALP, desenvolva-se a análise da árvore de similitude e, para dados das entrevistas, a
análise de classificação hierárquica descendente. A pesquisa continua em andamento, sendo realizada a coleta de dados no CPN, lócus da
pesquisa. Constatou-se até o momento, que as puérperas demonstravam expressiva hesitação, desconfiaça na abordagem, mas no decorrer da
entrevista aos poucos ficavam a vontade. A maioria são primíparas, oriundas de cidades do Brasil e do exterior. A maioria referiu a preferência ao
parto normal, por este ser fisiológico, oferecer baixo risco de infecção, menos dias de internamento hospitalar, podendo voltar mais rápido as suas
atividades de rotina. Os resultados parciais apontam para a ideia de humanização da assistência ao parto, a qual está atrelada aos profissionais de
saúde respeitando os aspectos da fisiologia feminina, sem intervenções desnecessárias, reconhecendo os aspectos sociais e culturais do parto e
nascimento, ofereça suporte emocional à mulher e a sua família, garantindo os direitos de cidadania e liberdade de escolha.
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RESUMO
É crescente o número de obesos na sociedade mundial e no Brasil, este grupo já representa aproximadamente 20% da população. A obesidade, o
tabagismo, etilismo, Hipertensão Arterial, estresse, dentre outros são fatores de risco para doenças cardiovasculares. O Índice de Massa Corpórea
é uma medida utilizada para avaliação do estado de saúde dos indivíduos, mas deve ser complementada com avaliação de circunferência
abdominal e presença de fatores de risco. Durante um trabalho realizado na disciplina de Ensino Clínico em Saúde Coletiva, da Graduação em
Enfermagem, da Universidade Estácio de Sá, Campus Niterói, foram coletados dados com o objetivo de avaliar o perfil dos trabalhadores de um
restaurante bastante tradicional no município de Niterói, Rio de Janeiro. Para essa pesquisa, optou-se por realizar um estudo com delineamento
transversal e abordagem quantitativa e para a coleta de dados foi utilizado um questionário com perguntas para caracterização dos sujeitos.
Foram adotados como critério de inclusão: todos funcionários deste restaurante e suas filiais, que estivessem em expediente no período
tarde/noite. Como critério de exclusão, definiu-se que não seriam avaliados os funcionários afastados por licença médica/ especial ou de férias.
Resultados: foram avaliados 54 funcionários, que atuavam como garçom, gerente, serviços gerais e cozinheiros. Entre eles, 33 estavam acima do
peso, representando um percentual de 61,1% dos funcionários; deste valor, 21,27% se enquadram em algum grau de obesidade. De todos os
funcionários avaliados, 33,3% fumam, bebem ou fazem uso conjunto dessas substâncias em seus momentos de lazer. Grande parte dos
trabalhadores demonstraram comportamentos sedentários, tendo como única prática de atividade física o futebol uma vez na semana, com time
montado pelos próprios colaboradores. Outra percepção é que a maioria dos funcionários que estavam acima do peso fazia parte do grupo de
cozinheiros e ajudantes de cozinha. Concluímos que com a identificação precoce dos fatores de risco, principalmente da obesidade, podemos
interferir, com orientações para mudança de estilo de vida, através de ações de educação e promoção da saúde, melhorando a qualidade de vida
desses colaboradores.
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RESUMO
A intoxicação exógena em crianças é um assunto que apesar de pouco conhecido pela população, ainda repercute no atendimento nas
emergências e urgências pediátricas. As fontes mais comuns das intoxicações são os medicamentos, produtos de limpeza, pesticidas, produtos
veterinários, cosméticos e plantas. A intoxicação por medicamento lidera os atendimentos nas urgências pediátricas, seja pela facilidade ao acesso
das crianças ou doses erradas administradas por pais ou responsáveis. A infância é um grupo alvo importante, pois apresenta elevada incidência de
intoxicação exógena, havendo a necessidade de investigar as características das crianças para compreender o perfil desses usuários e assim atingir
melhoria na assistência e na orientação para os pais e responsáveis. Objetivou-se identificar o perfil epidemiológico de crianças de zero a 10 anos
vítimas de intoxicação exógena atendidas em um serviço de referência de Recife-PE. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, quantitativo,
baseado em dados coletados das fichas de notificação de intoxicação exógena. A pesquisa foi realizada no Hospital da Restauração Governador
Paulo Guerra (HR), que é a maior unidade da rede de saúde pública de Pernambuco, sendo referência para atender casos de queimaduras graves,
intoxicação exógena e por animais peçonhentos, além de pacientes politraumatizados. A amostra populacional foi composta por todas as crianças
atendidas no local da pesquisa notificadas com intoxicação exógena. A amostra foi constituída por 109 fichas de crianças de zero a 10 anos de
idade, que foram notificadas como casos de intoxicação exógena, no período de 01 de Junho de 2015 à 31 de Junho de 2016. Somente foram
incluídas as fichas legíveis e com preenchimento completo. Após o preenchimento do instrumento de coleta os dados foram categorizados por
variáveis e descritos por razão e proporção em planilhas no programa Microsoft Office Excel 2010. A pesquisa obedeceu ao preceitos éticos
regulamentados pela Resolução 466/2012 (CAAE: 61516416.1.0000.5640). O maior número de casos ocorreu em crianças na faixa etária dos dois
anos (18,34%), seguido da faixa de um ano de vida (15,69%). Houve leve predomínio do gênero feminino (50,5%) e a raça parda teve maior
prevalência (91,74%). A maioria dos casos foi procedente da Região Metropolitana do Recife (63,6%) e a Região do Agreste Central do estado
(12,1%). A exposição aguda única ocorreu na maioria dos casos com 103 registros (94,5%) e apenas dois casos como aguda repetida. Dentre estas
notificações o tempo decorrido entre a exposição e o atendimento em sua maioria ocorreu em questão de horas (94,5%) e dois casos teve duração
de um dia. Em 88% dos atendimentos foram registradas como intoxicação confirmada, três (2,8%) foram reação adversa e 1 (0,9%) outro
diagnóstico. Em relação à circunstância da exposição, 66,0% dos casos ocorreu de forma acidental. Quanto à prevalência das vias de exposição nas
intoxicações exógenas, a boca foi a principal via do agente intoxicante (90,0%). Quanto aos agentes causadores das intoxicações, destaca-se a
ingestão de medicamentos (75 casos), onde a causa base dessa ocorrência é a fácil disponibilidade no domicílio e a extensa variedade de
medicamentos existentes no país. As intoxicações exógenas em crianças são um problema frequente nos atendimentos de urgências dos hospitais
pediátricos. Pôde-se observar que quanto menor a faixa etária, maior é o risco, o que torna a criança mais vulnerável e incapaz de discernir o
perigo. A falta de esclarecimento e orientação tem sido um fato importante para o aumento da incidência do evento. Cuidados simples como
acondicionamento correto dos produtos tóxicos, mantê-los fora do alcance das crianças, são o suficiente para a diminuição do número de casos.
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RESUMO
O Câncer de colo de útero é a terceira neoplasia maligna mais comum entre as mulheres. É considerado um problema de saúde pública, sendo
associado ao papiloma vírus humano. Além dos fatores genéticos e sociodemográficos que podem também estar relacionado ao desenvolvimento
da neoplasia. Dentre os tipos de câncer, o de colo uterino tem o mais alto potencial de prevenção e cura, alcançando 100% de sucesso quando
diagnosticado precocemente. A análise consiste no exame ginecológico preventivo, denominado de exame Papanicolau, tido como um eficiente
método de prevenção da doença. O exame deve ser realizado anualmente por mulheres com a vida sexual ativa. Para conhecer a real magnitude
do problema, seus determinantes e fatores relacionados, são utilizados os indicadores reunidos no Sistema do Registro Hospitalar do Câncer
(SisRHC). Trata-se de uma ferramenta que visa atender às necessidades da administração do serviço hospitalar, do programa de controle do câncer
do paciente. É valioso para acompanhar o trabalho realizado nas instituições, os resultados alcançados, e avaliar os cuidados prestados.
Oferecendo dados estatísticos sobre o resultado dos tratamentos aplicados, mesmo com a perda de dados no rastreamento. A presente pesquisa
teve como objetivo identificar o perfil epidemiológico das mulheres diagnosticadas com Câncer de Colo de Útero no Hospital Universitário
Oswaldo Cruz (HUOC), localizado em Recife, Pernambuco, no período de 2010 a 2013. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo transversal, de
abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada com dados do Registro Hospitalar de Câncer do HUOC. A população foi composta por pacientes
com diagnóstico de câncer de colo uterino, na faixa etária de 18 a 90 anos. A amostra foi composta por pacientes com diagnóstico da doença entre
2010 e 2013 registrados no SisRHC da instituição e consolidado pelo Integrador RHC. Excluiu-se as pacientes que vieram ao hospital para breve
tratamento com retorno à instituição de origem. Além daquelas em acompanhamento a partir do ano de 2014, devido a não conclusão da
tabulação pelo RHC. Os dados foram coletados a partir da base de dados do Integrador, sendo realizada a análise no Excel 2010. A pesquisa foi
iniciada apenas após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética sob protocolo nº 1.974.964 (CAAE: 65108016.8.0000.5199). Foram encontrados
62 casos confirmados no período de 2010 a 2013. Observou-se maior prevalência da doença na faixa de 40-49 anos (21,0%). Quanto à raça, 71,0%
das pacientes declarou ser parda, sendo esta uma variável de difícil definição. A metade (50,0%) era solteira. Em relação à escolaridade, o
analfabetismo (17,7%) seguido do nível fundamental incompleto (37,0%) compreendeu mais da metade da amostra; 50,0% era estudante ou
trabalhadora do lar. Quanto ao consumo de tabaco, 29,0% nunca havia utilizado, mas foi elevado o número de pacientes onde não foi possível
obter tais informações (25,0%). Em relação ao ano de primeira consulta no hospital, houve um aumento significativo em 2013 comparado aos
anos anteriores, onde 88,7% das pacientes aderiram ao tratamento; 59,7% teve como primeiro tratamento a cirurgia, seguido da radioterapia
(21,0%). Quanto ao desfecho, 51,6% da amostra ficou sem evidência da doença e apenas 1,6% foi a óbito. Este estudo revelou que as condições
sóciodemográficas (faixa etária, raça, estado civil, escolaridade e ocupação), apresentam relevância no que diz respeito aos fatores de riscos
predisponentes para a não realização do exame preventivo e consequentemente o diagnóstico tardio de câncer de colo de útero. É necessária a
maior cobertura nos grupos de riscos, com ações no programa de rastreio do CCU, a fim de estimular a busca do serviço ginecológico na atenção
básica de saúde por essas mulheres. Considerando que, não basta disponibilizar o exame preventivo nos serviços, é essencial garantir que a
percepção das usuárias sobre as medidas preventivas sejam satisfatórias.
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RESUMO
A malformação de Chiari é caracterizada pelo deslocamento caudal do cerebelo e pela herniação das amígdalas cerebelares através do forâmen
magno. A prevalência de malformação de Chiari, definido como hérnia de tonsila, de 3 a 5 mm ou mais, estima-se que estejam na faixa de um por
mil para um por cada 5.000 indivíduos. Dependendo de quais estruturas são acometidas e de quão grave é a malformação, classificamos em: Tipo
I, II, III e IV. O objetivo do estudo foi iIdentificar os diagnósticos de enfermagem de pacientes acometido pela malformação de Arnold Chriari.
Trata-se de uma revisão de literatura realizada nas bases de dados Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências e Saúde, Literatura
Internacional em Ciências da Saúde e Base de Dados em Enfermagem no período de fevereiro a abril de 2017. Os critérios de inclusão dos artigos
presentes nesta revisão foram: artigos publicados em inglês e português, com resumos disponíveis nas bases de dados eletrônicas selecionadas,
que descrevessem os principais diagnósticos de enfermagem destinados aos pacientes com malformação de Arnold-Chiari. A amostra final da
revisão foi composta de 8 artigos. De acordo com os estudos, os principais diagnósticos incluem: Padrão respiratório ineficaz a dano
neuromuscular; Desobstrução ineficaz das vias aéreas; Nutrição desequilibrada; Risco para aspiração relacionada deglutição prejudicada; Risco
para sufocação relacionada a refluxo alimentar; Risco de infecção relacionada à presença de traqueostomia; Ventilação espontânea prejudicada,
relacionada à fadiga muscular evidenciada por dispneia. Risco de integralidade da pele prejudicada à mobilização física diminuída. Os resultados
obtidos neste estudo favorecem o direcionamento da assistência com base no processo de enfermagem, subsidiam estudos similares e conduzem
os profissionais na elaboração de um plano de cuidados individualizado, levando ao fortalecimento da atenção a pacientes acometidos pela
malformação de Arnold-Chiari, além de somar na melhoria da qualidade assistencial.
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RESUMO
A profissão de Enfermagem é regida pelo Conselho Federal de Enfermagem e Conselho Regional de Enfermagem (Coren) em cada Estado. No
cotidiano de trabalho dos profissionais de enfermagem, faz-se notável os principais problemas éticos vivenciados, muitas vezes ocasionados das
dificuldades pessoais, profissionais e da formação acadêmica insuficiente. Devido à escassez de estudos abordando a temática e ao
desconhecimento acerca da dos processos éticos implementados no Coren Ceará, emergiram as seguintes questões. Faz-se importante apontar o
Código de Ética de Enfermagem que rege e estabelece para as denúncias, as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de
Enfermagem, a saber: Advertência verbal; Multa; Censura; Suspensão do exercício profissional; e Cassação do direito ao exercício profissional.
Diante do exposto, geraram algumas questões aos propósitos deste estudo: Quais os temas das denúncias/infrações cometidas contra o Código de
Ética da Enfermagem? Qual a categoria dos profissionais de Enfermagem envolvidos nos Processos Éticos concluídos pelo Coren Ceará? Quais as
penalidades sofridas por estes profissionais? Diante desse contexto, objetivou-se analisar os processos éticos de enfermagem para a prática
profissional. Trata-se de um estudo descritivo, documental, de coorte retrospectivo. Fundamenta-se na quantidade de processos éticoprofissionais de Enfermagem concluídos pelo setor de Comissão de Ética do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. O estudo foi realizado na
sede da referida instituição localizada na cidade Fortaleza (Ceará, Brasi), no período de outubro a dezembro de 2016. A amostra do estudo foi
composta pelo números de processos éticos de Enfermagem concluídos no período de 2009 a 2013, com os seguintes profissionais: enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem. Os dados foram coletados a partir de um instrumento que abordou as informações: assunto/denúncia do
processo; categoria do Profissional de Enfermagem envolvido nos Processo Ético; desfecho do Processo Ético com a penalidade recebida pelo
Conselho Regional de Enfermagem. Analisou-se 59 processos éticos, destes 20 foram arquivados e 39 julgados, divididos em categorias:
enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Nos resultados, encontrou-se que as infrações que mais sobressaíram foram o
exercício ilegal da profissão 16 (27,1%) e o irregular 11 (18,6%). Quanto à categoria profissional, evidenciou-se o enfermeiro 29 (49,1%),auxiliar de
enfermagem 19 (32,2%) e técnico 11 (18,6%). Este estudo possibilitou uma ampliação da compreensão dos processos éticos. Verificou-se que a
infração exercício ilegal da profissão teve maior frequência seguida do exercício irregular da profissão. Deve-se estimular a reflexão dos
profissionais de enfermagem quanto aos erros cometidos, infrações e penalidades atribuídas. Que estes tomem para si e zelem pelo o cuidar livre
de danos de forma que resulte em uma assistência de enfermagem eficaz e segura ao cliente.
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RESUMO
Este trabalho tem como tema: a humanização na atuação do enfermeiro obstetra na sala de parto tendo como linha de pesquisa: O Cuidado do
Processo saúde-doença, e área predominante Enfermagem no Cuidado à Saúde da Mulher. Nossa motivação foi a atuação ativa do enfermeiro na
função de obstetra dentro do Projeto Cegonha Carioca e a maneira na qual foi desenvolvido o atendimento humanizado para com as gestantes
bem como o fato de ser um projeto recente (com pouco mais de 5 anos). Pudemos explorar bem o cenário do Projeto, já que existem poucas
publicações voltadas para o Cegonha Carioca e nenhuma publicação voltada para a atuação do enfermeiro na sala de parto, sendo esta uma
pesquisa com foco nesta atuação do enfermeiro. Levantamos como questões norteadoras: que mudanças ocorreram, ao longo dos anos, na
profissão do enfermeiro obstetra e como é a atuação do enfermeiro no projeto Cegonha Carioca na sala de parto? Traçamos os seguintes
objetivos: mostrar como era a atuação do enfermeiro antes e depois do Projeto Cegonha Carioca; como o trabalho e a funcionalidade desta
profissão mudou nos últimos anos dentro da unidade hospitalar mais precisamente na sala de parto e descrever a atuação do enfermeiro obstetra
dentro do Projeto Cegonha na sala de parto. Se tratou de uma pesquisa exploratória, descritiva de abordagem qualitativa. Nosso trabalho abordou
o contexto histórico da enfermagem obstétrica no Rio de Janeiro, trazendo o papel importante desenvolvido pelas parteiras da época que veio a
ser o inicio da obstetrícia para os profissionais de enfermagem, mostrando o papel importante da Madame Durocher nesta transição feita, após a
proibição da atuação das parteiras nos domicílios. Abordou também como se deu o desenvolvimento da profissão ao longo dos anos, os desafios
percorridos em busca de reconhecimento profissional, o sucesso e o declínio da mesma, após a proibição da pratica de realização de partos
também pelos enfermeiros. Foi abordado também o Projeto Cegonha Carioca, sua ligação com a Rede Cegonha e sua importância para a
população e para a equipe de enfermagem e também explicou de forma objetiva como são as atividades e responsabilidades do enfermeiro que
atua diretamente na sala de parto; como é feito o trabalho de acolhimento entre equipes, pacientes e acompanhantes e como é desenvolvido a
humanização, neste processo de atendimento. Resultado: A atuação do enfermeiro se dá no cuidado da gravidez de baixo risco, com uso de
tecnologias leves e racionais, permitindo que as mulheres resgatem a competência própria de parir, resultando em um parto com respeito à sua
fisiologia. Com isso observamos que o papel do enfermeiro na sala de parto, vai além de seus conhecimentos acadêmicos e práticos. Viu-se que o
enfermeiro interage com a gestante e seu acompanhante de forma íntima, passando segurança e conforto em todas as etapas deste processo,
permitindo que ambos participem de forma ativa desse momento. Além de mostrar total conhecimento prático para a realização de suas
atividades, permitindo que os procedimentos fluam naturalmente como devem realmente ser. Conclusão: A chegada da Rede Cegonha e do
Projeto Cegonha Carioca trouxeram mudanças benéficas para as assistidas, garantindo direitos básicos à gestante em todo o seu processo de
cuidar. Para os enfermeiros vimos que apesar dos desafios enfrentados para seu reconhecimento na área, hoje estão a cada dia a conquistar mais
autonomia e espaço para a realização da prática obstétrica, principalmente na sala de parto.
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RESUMO
Em 1998, o Ministério da Saúde inicia a implementação de uma série de iniciativas e incentivos, voltados às questões da humanização, objetivando
melhorar a qualidade da assistência obstétrica, revalorizar o parto normal, reduzir as taxas de cesáreas desnecessárias, modelo que vem crescendo
ao longo das últimas décadas, fortalecendo o vinculo da mãe com seu bebê; O ideal seria que toda mulher enxergasse o parto como o ato
verdadeiro de dar a luz, um processo espontâneo, sem necessidade de grandes intervenções, e não considerá-lo como uma ação médica. Nesse
sentido, percebe-se a necessidade de se conhecer o perfil das mulheres atendidas num CPN a fim de evidenciar características que influenciam no
cuidado a elas. Para isso será utilizado a teoria das representações sociais , que dá sentidos aos eventos que nos são normais, forja as evidencias
da nossa realidade consensual e ajuda a construção social da nossa realidade. As representações sociais se apresentam como uma maneira de
interpretar e pensar a realidade cotidiana, uma forma de conhecimento da atividade mental desenvolvida pelos indivíduos e pelos grupos para
fixar suas posições em relação a situações, eventos, objetos, e comunicações que lhes concernem. Neste sentido traçou-se como objetivo para
esse plano de trabalho: representações de mulheres enquanto parturientes acerca do parto normal. Está sendo utilizado a pesquisa de campo
exploratória do tipo qualitativa num centro de parto normal humanizado de Salvador-BA. A amostra totalizou 68 parturientes que responderam ao
teste de associação livre de palavras (TALP) e entrevista individual semi-estruturada, os dados coletados estão sendo preparados para serem
submetidos ao software IRAMUTEQ, permitindo para dados advindos do TALP a análise da árvore de similitude e para dados das entrevistas a
análise de classificação hierárquica descendente. A pesquisa continua em andamento, tendo realizada a coleta de dados no CPN lócus da pesquisa.
Até o momento, constatou-se que a parturição aterma e sem distocia deve seguir o seu ciclo fisiológico normal, sem a utilização de mecanismos
extras e desnecessários durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto.
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RESUMO
O objeto do estudo é a resiliência dos estudantes de enfermagem do ensino superior. Para o estudo entender-se-á resiliência como sendo a
competência que uma pessoa tem de cultivar padrões de crenças, devidamente estruturados, para lidar com as adversidades e superá-las por meio
de forças e virtudes, de tal modo, que resulte em comportamentos resilientes e no amadurecimento pessoal. Atualmente o estudo da resiliência
tem ocupado cada vez mais espaço nos diversos contextos onde atua o ser humano, sociedade/grupos, família, escola/ensino e trabalho. Com
relação ao ensino, a resiliência vem sendo discutida como uma forma de minimizar as consequências das pressões sofridas pelos estudantes e
também uma forma de fortalecer os estudantes para futuramente enfrentarem um mercado de trabalho altamente exigente. De uma forma geral,
muitos alunos apresentam uma baixa tolerância a situações de estresse e já na graduação adoecem constantemente. Sabe-se que a profissão da
área da saúde apresenta por si só alguns fatores adversos que podem gerar angústia e sofrimento. A demanda de trabalho, a falta de
infraestrutura, a falta de autonomia, a paciente em sofrimento, a morte de paciente, entre outros podem gerar adoecimento ao profissional que
está mais vulnerável e neste sentido se faz necessário que o estudante, futuro profissional chegue ao mercado de trabalho fortalecido e não
adoecido. O objetivo do estgudo foi avaliar os indicadores de resiliência dos estudantes de enfermagem do ensino superior. Realizou-se um estudo
exploratório, descritivo e de corte transversal, onde foram coletados dados de 56 graduandos do 7º período de enfermagem, utilizando um
questionário com perguntas para caracterização dos participantes e a Escala de Resiliência desenvolvida por Wagnild e Young, validada no Brasil
por Pesce et. al, com perguntas para caracterização dos participantes e a Escala de Resiliência. Os critérios de exclusão: foram excluídos do estudo
os estudantes que não estavam frequentando as aulas, amparados por Benefício Lei ou Regime Especial. A coleta de dados foi realizada após a
aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Geral de Nova Iguaçu, com o registro CAAE: 46976815.0.0000.5254, e
autorização da Universidade que foi o local do estudo, assim como a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos
participantes do estudo. O estudo não envolveu métodos invasivos, emprego de substâncias, exposição a agentes nocivos que pudessem causar
danos aos participantes. Os dados dos questionários foram digitados em uma planilha de Excel (Microsoft Office 2013). Foram obedecidas em
todas as etapas do estudo as exigências da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que trata de Pesquisas em seres humanos.
Resultados: Das características socioeconômicas dos participantes verificou-se que 39% dos estudantes se encontravam na faixa etária de 20 a 27
anos. Houve predominância do sexo feminino (79%), 52% são casados ou vivem com companheiros, com renda familiar até 2 salários mínimos
(38%) e 64% não tem filhos. Sobre as disciplinas cursadas 68% cursam de 4 a 7 disciplinas, 57% estudam no turno da tarde e 75% trabalham. Foi
avaliado na Escala de Resiliência que 23,2% dos estudantes possuem de baixa a moderada resiliência referenciando os participantes que
responderam a escala e ao realizar o soma do índice, obtivemos os scores entre 25 a 124, 37,5% possuem moderada resiliência, score de 125 a 144
e 39,3% possuem elevada resiliência de 145 a 175. Conclusão: Conclui-se que este estudo poderá contribui para avaliação da resiliência dos
estudantes, e com estes resultados, a construção de propostas de intervenção para o problema do estresse e o adoecimento dos estudantes de
enfermagem.
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RESUMO
A adolescência é um período de desenvolvimento entre a infância e a idade adulta, marcada por várias transformações, e, sujeita a influências
sociais e culturais. Devido as expectativas, esta fase é cercada de vários conflitos, colocando os adolescentes na condição de maior suscetibilidade
às mais diferentes situações de risco, como gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, acidentes, diversos tipos de violência, maus
tratos, uso de drogas, entre outros. Dentre estas situações, também há o suicídio e a tentativa de suicídio, que muitas vezes acontecem no intuito
da busca de solução para os conflitos vivenciados na adolescência. Em geral as taxas de suicídio são mais altas em pessoas idosas, porém, em
alguns países, as taxas mais elevadas estão entre os jovens. O suicídio é a segunda principal causa de morte em 15-29 anos de idade no mundo. Os
profissionais da área da saúde precisam estar atentos ao comportamento suicida, mas para isso, há a necessidade da capacitação permanente. O
objetivo do estudo foi identificar e analisar a produção científica da enfermagem brasileira sobre suicídio e tentativa de suicídio na
adolescência.Realizou-se uma revisão integrativa com análise temática. Como critérios de inclusão: artigos completos em português, publicados
entre os anos 2005 a 2015. Critérios de exclusão: artigos que não apresentavam enfermeiros como autores. O levantamento dos dados se deu no
período de junho a agosto de 2016, através da base de dados BDENF-Enfermagem, da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os descritores utilizados
na busca dos dados foram “suicídio” e “adolescente”. Para coleta de dados, foi elaborado um instrumento com os itens: título do artigo; autores;
periódico, ano da publicação. A amostra final desta revisão foi constituída de 08 artigos, sendo 03 (37,5%) artigos foram publicados na Revista de
Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro. 02 (25%) artigos foram publicados em 2014. A análise das publicações permitiu a compreender e agrupar
as informações em dois temas: O perfil do adolescente, a caracterização do suicídio e tentativa de suicídio entre adolescentes, abordando que a
maioria dos estudos evidenciou que o perfil dos adolescentes que tentam o suicídio é de 15 a 22 anos, do sexo feminino, solteira, de baixa renda,
com baixa escolaridade, moradores de bairros pouco desenvolvidos. Observa-se que as mulheres têm menor êxito nas tentativas de suicídio
devido a escolha do método a ser utilizado, caracterizados por meios de intoxicação por venenos e medicamentos. Enquanto os homens tendem a
selecionar meios mais agressivos como arma de fogo e enforcamento. E o segundo tema, plano de intervenção prevencionista, que aborda o
desenvolvimento de estratégias de informação, comunicação e sensibilização sobre o suicídio, que é um problema que pode ser prevenido. É
necessária uma qualificação profissional continua sobre o suicídio e tentativas de suicídio, para que possa ocorrer melhorias no atendimento dos
adolescentes que tentam suicídio, visando a integralidade do cuidado e o acolhimento do indivíduo. Observamos um discreto aumento das
publicações sobre suicídio, tentativa de suicídio e adolescente. Concluímos com esta revisão, que o número de adolescente que tentam o suicídio
vem crescendo nas diversas regiões do Brasil. As intoxicações lideram o ranking sobre o método utilizado no suicídio e tentativa de suicídio. A falta
de comunicação é um fator contributivo, além de outros fatores, como as doenças mentais. Os profissionais da área da saúde precisam estar
atentos às falas e comportamentos dos adolescentes, uma vez que muitos verbalizam o desejo de suicidar-se. Se faz necessário a elaboração de
planos de ação contemplando a prevenção do suicídio entre adolescentes e jovens, além do envolvimento da família e a discussão sobre o assunto
com toda comunidade.
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RESUMO
O transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH) da medula óssea é uma estratégia terapêutica que tem sido utilizada em pacientes que
tenham alguma deficiência imunológica, doenças oncológicas, hematológicas, oncohematológicas, e metabólicas, tais como: leucemias, linfomas,
mielomas, imunodeficiência celular primária, tumor de célula germinativa, dentre outras potencialmente letais. O inicio dos transplantes de
células-tronco hematopoéticas (TCTH), no Brasil, ocorreu em 1979 no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Estudos atuais
demonstram que a realização dos TCTH vem aumentando nos últimos 15 anos, e que em média são realizados, no mundo, 40.000 a cada ano. A
atuação da equipe de enfermagem em todas as fases do TCTH promove uma assistência especializada desde a admissão do paciente até a alta
médica. Portanto, o presente estudo buscou identificar os sentimentos e percepções dos acompanhantes dos pacientes que necessitam de TCTH
acerca dos cuidados de enfermagem e do acolhimento durante todas as etapas do tratamento. Assim, este estudo teve seu protocolo
previamente avaliado e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (CAAE 55129416.0.0000.5284). O presente estudo foi delineado com
abordagem metodológica quali-quantitativa e descritiva. Foi realizada uma entrevista semiestruturada com 25 acompanhantes de diferentes
pacientes internados no setor de transplantes de um hospital da rede privada no estado do Rio de Janeiro. Cada entrevista foi realizada
individualmente, utilizando como ferramenta um formulário contendo questões abertas e fechadas para coleta de algumas informações sócio
demográficas do entrevistado e questões específicas sobre a temática da pesquisa. Cada acompanhante que aceitou participar da pesquisa
recebeu informações sobre o estudo e sobre a garantia de anonimato. Os acompanhantes abordados que aceitaram em participar da pesquisa
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, preservando sua privacidade. Os dados coletados foram lançados em uma planilha Excel.
As respostas fechadas foram avaliadas por frequência simples e as respostas de questões foram interpretadas. Entre os entrevistados, a maioria é
do sexo feminino (17 em 25); faixa etária acima de 40 anos; 49% (11em 25) tinham ensino superior completo; residindo no estado do RJ. A
avaliação dos dados coletados através das entrevistas evidenciou que a maioria 92% (23 em 25) dos acompanhantes reconhece o enfermeiro
como profissional capacitado para protagonizar o acompanhamento do paciente em todas as etapas do TCTH. Ao serem questionados se as
informações acerca dos procedimentos realizados foram descritos ao pacientes e ao acompanhante de forma clara e objetiva, com esclarecimento
de qualquer dúvida, 88% dos entrevistados (22 em 25) responderam afirmativamente, sendo que apenas 1 (4,5%) entrevistado relatou ter
curiosidade sobre o TCTH que não foram por ele questionadas ao enfermeiro. Ainda, 88 % (n=
22) relataram que cada etapa do
acompanhamento e tratamento realizado, incluindo os riscos de e possíveis efeitos colaterais foram esclarecidos pela enfermagem aos
acompanhantes. Além disso, na percepção de 22 (88 %) destes entrevistados, os enfermeiros demostraram-se preocupados em acompanhar a
evolução da doença e possíveis agravos psicológicos, tanto do paciente quanto dos acompanhantes antes e após o TCTH. Mediante estes
resultados, percebeu-se elevada percepção dos acompanhantes sobre a capacitação do enfermeiro para atuação em TCTH e sua a adequada
assistência de enfermagem prestada ao paciente e ao acompanhante. Destacam-se o acolhimento e o esclarecimento de todas as etapas do TCTH
como ferramentas prioritárias para a segurança do paciente e para a compreensão do acompanhante acerca do prognóstico e possíveis efeitos do
procedimento.
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RESUMO
Burnout é uma síndrome psicológica considerada grave, e que pode afetar as várias dimensões da vida do sujeito: a vida pessoal, a auto avaliação
e suas relações interpessoais. A síndrome de Burnout teve seus primeiros estudos em 1970, sendo caracterizada como síndrome de um processo
progressivo que leva à exaustão, emociona e perda do interesse profissional, em virtude de um tempo prolongado de exposição a elevados níveis
de estresse quando a pessoa não dispõe de mecanismos de defesas o suficiente para enfrentar estas situações, emergindo principalmente entre
profissionais que exercem atividades voltadas ao cuidado. Há alguns anos, a síndrome de Burnout passou a ser estudada entre os estudantes de
enfermagem, pela sua exposição a diversas fontes de estresse, o seu início ocorre na faze acadêmica, durante o período de formação profissional.
O curso de bacharel em enfermagem é teórico e prático, visando formação do enfermeiro generalista devidamente capacitado para o exercício da
função. Neste sentido, os objetos de estudo dessa pesquisa serão estudantes do 6º período do curso de graduação em enfermagem de uma
faculdade privada do município de Carapicuíba. Esta pesquisa objetiva investigar os sinais e sintomas da Síndrome de Burnout entre acadêmicos de
enfermagem. Foi realizado um estudo descritivo, exploratório de abordagem qualitativa e a coleta de dados foi feita através de entrevista
estruturada. Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNESA - RJ (Protocolo: CAEE 56162016.1.0000.5284), foram selecionados de
forma aleatória 80 estudantes e entrevistados 48 acadêmicos a partir de 18 anos de idade que concordaram em participar do estudo por meio de
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), porém 32 estudantes solicitaram a retirada da sua participação na pesquisa. Para todos foram
garantidos o anonimato. As entrevistas foram baseadas em um questionário específico para identificação da síndrome de Burnout. A coleta de
dados foi realizada no período de 01 a 30 de novembro de 2016 na Faculdade Nossa Cidade (FNC) nos turnos matutino e noturno. Os resultados
obtidos foram organizados em planilhas e analisados por meio de tabelas com frequência absoluta e porcentagem. Analisando-se os dados
sociodemográficos, observou-se que houve prevalência do sexo feminino (77,1%), sendo que 58,4% são casados e 63,0% possui filhos. A faixa
etária predominou entre 21 e 35 anos (66,7%), com média de 34,2 anos. Quanto às categorias profissionais da população, verificou-se que 52,1%
eram técnicos de enfermagem, enfermeiros, 10,4% não informaram profissão e 8,4% auxiliares de enfermagem. Com relação aos limites
estabelecidos pelo Núcleo de Estudos Avançados sobre a Síndrome de Burnout (NEPASB), verificou-se que 28,3% dos estudantes apresentaram
alta classificação para exaustão emocional, 22,5% alta classificação para despersonalização e 21,2% apresentaram baixa classificação para
realização profissional, características estas que constituem diagnóstico para revelação de Burnout. Quando o estudante encontra dificuldades em
se adaptar em meio às situações próprias da profissão, ou mesmo quando não se mostra satisfeito com a escolha profissional, podem ser
identificadas fontes de sofrimento e estresse, com possíveis repercussões para o próprio estudante em seu futuro profissional, para o ambiente e
as relações de trabalho com os diferentes sujeitos com os quais virá interagir e para o cuidado prestado. Diante dos dados apresentados, percebese a necessidade de precaução no gerenciamento da condição de saúde dos acadêmicos de enfermagem, analisando que possuem maior
proximidade que favoreça o aparecimento dos sinais e sintomas da síndrome de Burnout.

IX Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Enfermagem

308

Saúde
Curso: Farmácia
Título:

ADSORÇÃO DO PARACETAMOL EM CARVÃO ATIVADO: REGRESSÃO DA CITOTÓXICIDADE E MUTAGÊNICIDADE NO
SISTEMA ALLIUM CEPA

309

Autor(es) Fernanda de Melo Regazio Cariello; Luciana Rodrigues Lessa
E-mail para contato: lurodlessa@hotmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Carvão ativado, paracetamol, bioindicador, citotoxidade, mutagenicidade
RESUMO
A crescente demanda do consumo de compostos farmacêuticos pela sociedade para tratamento de patologias e também no campo industrial
aumenta a entrada desses resíduos nos corpos d’água através dos efluentes, podendo contaminar mananciais e até mesmo serem encontrados na
água. As estações de tratamento de esgoto e de água não dispõem, atualmente, de uma significativa eficiência na remoção destes
micropoluentes, pois as mesmas foram criadas visando à remoção de moléculas mais simples, como da matéria orgânica e nutrientes que estão
rotineiramente presentes nos efluentes e no ambiente aquático. Desta forma a presença de resíduos farmacêuticos pode trazer prejuízos a saúde
da população e ao meio ambiente. Portanto, é de extrema importância que se pesquise formas de remoção destes resíduos ainda na fonte, para
que possam em conjunto com as ETEs (estação de tratamento de efluentes) e ETARs (estação de tratamento de águas residuárias) obterem uma
eficiência de remoção satisfatória tanto para o meio ambiente quanto para a saúde do homem. Tendo em vista a utilização do carvão ativado
como um bom adsorvente desde os tempos remotos, sua aplicação na remoção de moléculas de fármacos tem sido satisfatoriamente testada e
comprovada no processo com resultados positivos. Essa capacidade adsortiva dos poros presentes no carvão auxiliam na retenção das moléculas
orgânicas persistentes presentes nos fármacos possibilitando que, após a saturação, os mesmo sejam descartados impedindo assim que tal
substância chegue aos corpos hídricos. A escolha do paracetamol deveu-se ao fato de ser largamente consumida, por possuir uma forte presença
no meio hídrico pois os tratamentos convencionais não permitem a sua completa remoção e, também, por ser reconhecidamente citotóxico e
mutagênico às células meristemáticas das raízes de Allium cepa na concentração de 800mg/L. A fim de comprovar a eficiência da adsorção do
paracetamol no carvão ativado, soluções de 800mg/L do fármaco, reconhecidamente tóxicas, foram passadas pelos filtros de carvão ativado e as
amostras resultantes foram submetidas ao teste A. cepa para avaliação da extinção da ação citotóxica e mutagênica através da análise estatística
do índice mítotico. Desta forma foi possível verificar se o grau de retenção dessas partículas tem a capacidade de extinguir ao característica
citotóxica e mutagênica do paracetamol no sistema Allium cepa. Resultados preliminares demonstram, que não existe diferença significativa entre
o índice mitótico observado na amostra de paracetamol submetida a passagem pelo carvão ativado e a solução de água destilada comprovando a
extinção da citotoxidade e mutagenicidade do paracetamol nas raízes de Allium cepa.
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RESUMO
Nos últimos anos ocorreram muitas mudanças no estilo de vida da população, como aumento no consumo de alimentos hipercalóricos e o
sedentarismo que estão ajudando no risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Por isso a adição de fibras e amido resistente nos
alimentos está sendo sugerida, ou seja, diminui o índice glicêmico do alimento auxiliando na redução do desenvolvimento de DCNT e podendo
ajudar principalmente no tratamento de indivíduos diabéticos já que fibras e alimentos ricos em carboidratos não disponíveis como o amido
resistente interfere na resposta glicêmica. Diante do exposto, o presente estudo objetivou num primeiro momento produzir e determinar a vida de
prateleira de um bolo funcional à base de biomassa de banana verde e num segundo momento verificar sua ação na glicemia pós-prandial dos
indivíduos participantes desta pesquisa e comparar com a ação glicemiante de um bolo não-funcional e, em seguida, avaliar sua aceitação entre os
participantes. A pesquisa foi conduzida nos laboratórios de técnica dietética, análise sensorial e microbiologia do Centro Universitário Estácio de
Santa Catarina – São José, durante o período de agosto a novembro de 2016. O estudo avaliou a diferença no efeito da resposta glicêmica pósprandial de docentes após a ingestão de um bolo funcional com biomassa de banana verde e um bolo convencional e a aceitabilidade de ambos os
produtos pelos participantes. Foram realizados teste de glicemia capilar (HGT) para determinar a glicemia de jejum e uma hora após a ingestão das
amostras e concomitantemente foi realizado o teste de aceitabilidade por meio de escala hedônica de cinco pontos e aplicou-se um questionário
em relação à saciedade. Na análise das glicemias ambos os bolos apresentaram respostas semelhantes, não havendo diferenças significativas,
entretanto o bolo funcional obteve maior aceitabilidade entre os participantes e também proporcionou um melhor nível de saciedade. Devido às
respostas glicêmicas não possuírem diferença conclui-se que adição de biomassa de banana verde em um bolo funcional para ser consumido em
apenas uma refeição não se mostrou adequada para o controle da glicemia. Os valores das glicemias após o consumo de ambos os bolos
apontaram que nem sempre a adição de biomassa de banana verde na receita irá controlar os níveis glicêmicos como descrito em vários estudos,
pois a quantidade de amido resistente (AR) na banana verde pode sofrer modificações durante o processo de cozimento e congelamento ou
possuir interação com os alimentos da formulação, permitindo que o amido fique mais susceptível à absorção elevando assim a glicemia de
maneira semelhante ao bolo convencional. Mesmo que o AR da biomassa presente no bolo funcional não tenha controlado a glicemia, ele
conseguiu promover mais saciedade aos participantes que o bolo convencional. E também ajudou a melhorar a qualidade sensorial do produto
final, sendo mais aceito. Portanto, Se faz necessário mais estudos envolvendo o processamento da biomassa de banana utilizada nos alimentos e
até mesmo quando esta é associada a outros alimentos. A utilização da farinha de banana verde passa por processamentos que não alteram o AR,
talvez por isso seja mais adequada para diminuir a reposta glicêmica dos alimentos, no entanto, testes de ambas as formas devem ser realizados
tanto na quantificação do AR e a forma de digestão do amido.
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RESUMO
A judicialização da saúde é considerada um grande fenômeno que vem ocorrendo nos últimos anos no País, com a crescente demanda por parte
do cidadão, via sistema judiciário, para o acesso a medicamentos. Dessa forma, é necessário que o sistema público investigue e se organize,
criando estratégias que busquem enfrentar o impacto gerado por estas demandas. Este estudo tem como objetivo analisar as solicitações de
medicamentos por via judicial e administrativa em um município de médio porte do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2016. Trata-se de estudo
seccional, descritivo e retrospectivo a partir de relatórios da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde do município. As
solicitações foram analisadas considerando os medicamentos pleiteados, a identificação dos medicamentos constantes na Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais (RENAME) e na Relação Municipal de Medicamentos e a classificação do Código Anatômico, Terapêutico e Químico –
ATC dos medicamentos. No ano de 2016, foram solicitados 833 medicamentos através de mandados judiciais e processos administrativos. Destes,
29,2% pertencem a algum Componente da Assistência Farmacêutica do SUS e 70,8% não fazem parte de nenhum programa no sistema público.
Dos medicamentos constantes na RENAME, 53,3% são do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, 42,4%, fazem parte do Componente
Especializado, e apenas 4,2% do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica. A sinvastatina 20 mg foi o medicamento com maior
demanda, sendo este um medicamento presente na RENAME. Em relação à classificação ATC, verificou-se que 18,6% dos itens atuam no aparelho
digestivo e o metabolismo (A), 6%, no sangue e órgãos hemapoéticos (B); e 14,5%, no sistema cardiovascular (C). Percebe-se que os três grupos
mais demandados incluem, em sua maioria, medicamentos de uso contínuo, ou seja, para o tratamento de condições crônicas. Os resultados
acima, em que considerável parcela dos medicamentos estão incluídos em listas públicas de medicamentos, em que se pode obter o acesso
gratuitamente através do Sistema Único de Saúde, apontam para possíveis falhas na gestão, que devem ser melhor analisadas a fim de garantir de
forma equânime o acesso a medicamentos com segurança e eficácia comprovada.

Título:

APL PROFITO: AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS COM PLANTAS MEDICINAIS

310

Autor(es) Amanda Viegas Valverde; Sandra Aparecida Padilha Magalhães Fraga; Annelise Fernandez
E-mail para contato: amandavalverde@globo.com
IES: FIOCRUZ
Palavra(s) Chave(s): Arranjo Produtivo Local, Sistemas Agroflorestais, Plantas Medicinais, Agroecologia, Educação no Campo
RESUMO
A construção de um Arranjo Produtivo Local (APL) surge a partir da articulação de atores com orientações econômicas, políticas e sociais, que
convergem para um conjunto especifico de atividades econômicas em um mesmo território, gerando assim um processo incremental de
aprendizagem, interação e cooperação. Assim, surgiu a proposta de construção do APL Profito, como um processo inovativo para atividades
agrícolas, voltado à produção de plantas medicinais e seus produtos. O ponto de partida e eixo articulador das dimensões sociais, técnicas e
produtivas do Projeto foram concebidos a partir da implantação de três sistemas agroflorestais de plantas medicinais. Face ao exposto, o presente
artigo tem como objetivo descrever o processo de implantação e os resultados de três Sistemas Agroflorestais (SAFs) de plantas medicinais
desenvolvidos no âmbito do Projeto Profito, como um desenho possível de implantação de um APL e superação dos desafios da Política Nacional
de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Assim, foi realizado um estudo exploratório descritivo de caráter qualitativo, no território caracterizado
como Sertão Carioca, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A base metodológica da desenvoltura do projeto foi a gestão participativa, desta
forma, foram realizadas capacitações para agricultores familiares para atuação com SAFs medicinais, as espécies foram escolhidas a partir de uma
matriz de decisão e a localidade de implantação dos SAFs foi discutida entre todos os atores. Inicialmente observou-se um grande interesse dos
agricultores na realização da capacitação, entretanto ao longo do desenvolvimento das atividades o grupo foi reduzido devido a disponibilidade
para cuidar e produzir a partir dos SAFs; outro destaque foi a dificuldade para escolha e acesso das áreas de implantação. Entretanto apesar dos
percalços houve a participação e integração dos agricultores através de grupos de trabalho, possibilitando o aprimoramento de atividades já
realizado nas associações, desenvolvendo produtos a partir das espécies medicinais cultivadas, enfrentando barreiras e definições legais,
articulando possibilidades e discussão de novos caminhos. Desta forma, a construção do APL Profito foi uma experiência interdisciplinar, cujos
resultados podem trazer importantes contribuições para pensar as políticas de práticas integrativas e complementares.
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RESUMO

Nos últimos anos no Brasil diferentes contribuições surgiram para fortalecer a importância do farmacêutico como profissional da saúde, em
destaque a RDC 44 de 2009, que estabelece Farmácia comunitária como o estabelecimento de prestação de serviços farmacêuticos, incluindo
principalmente a prática de Atenção Farmacêutica, e a Resolução 586 de 2013 que regula a prescrição Farmacêutica, trazendo ao profissional
maiores responsabilidades no manejo clínico, intensificando seu processo de cuidado e buscando a qualidade de vida do paciente. Assim, o
objetivo deste trabalho foi conhecer a opinião de usuários de medicamentos sobre os serviços farmacêuticos. Parisso, 80 pacientes atendidos em
farmácia comercial do município de Tijucas-SC foram entrevistados com a utilização de um questionário fechado. Todos os pacientes foram
informados e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido de acordo com os princípios regidos pelo comitê de ética da instituição.
Aproximadamente 70% dos pacientes entrevistados eram usuários de medicamentos crônicos, com tempo médio de uso de 4 anos. Dentre os
usuários de medicamentos, apenas 10% encaixavam-se no grupo dos pacientes polimedicados (que utilizavam 4 ou mais medicamentos),
enquanto 88% das pessoas conhecia a definição de reação adversa e apenas 55% conheciam a de interação medicamentosa. Com relação aos
serviços farmacêuticos listados na RDC 99/2008 foram mais conhecidos aqueles tradicionalmente disponibilizados em farmácias: verificação de
pressão arterial (94%), aplicação de injetáveis (94%), verificação da temperatura corporal (90%), colocação de brincos (73%), execução de
pequenos curativos (68%), participação em campanhas de saúde (57%), realização de exames bioquímicos rápidos (42%), prestação de assistência
farmacêutica domiciliar (38%) e revisão da farmacoterapia (21%). Este último, revisão da farmacoterapia, embora tenha sido o menos conhecido,
foi o aquele que os pacientes demonstraram maior interesse em conhecer (35% dos entrevistados). Destes 53% dos pacientes pagariam pelo
serviço e 39% só realizariam se fosse de graça. Nossos resultados mostram a necessidade de informar a população a existência do serviço de
revisão da farmacoterapia, uma vez que este serviço leva o farmacêutico a outro nível de interação com o paciente e gera reduções significativas
nos custos com saúde.
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RESUMO
A prescrição de medicamentos é um documento legal para recebimento de medicamentos e ao prescrever antibacterianos paras combate a
infecções, é de extrema importância que seja de forma racional. Isso pode se dar por avaliação do perfil de prescrição atendida em uma Unidade,
para que esforços sejam feitos para direcionamento do uso correto e racional. Diariamente, são recebidas muitas prescrições de medicamentos
padronizados e não padronizados. Para conhecimento da população atendida na Farmácia da Unidade, faz-se necessário um estudo do perfil das
prescrições de medicamentos atendidas nesse local, perfil de consumo, perfil de prescrição dos prescritores, bem como evitar erros de
dispensação de medicamentos, justificando o presente estudo. A padronização de medicamentos visa selecionar os medicamentos mais utilizados
em combate às doenças mais comuns na população, servindo de instrumento básico para orientação à prescrição médica, assim também como
racionalizador das ações no âmbito da assistência farmacêutica e medidas indispensáveis para o uso racional de medicamentos, assegurando a
eficácia terapêutica comprovada, na qualidade e na disponibilidade dos produtos. Este trabalho visou avaliar o perfil das prescrições de
antibacterianos atendidas em uma Unidade de Saúde de Manaus-AM, e assim verificando a frequência de classes farmacológicas dos
antibacterianos, sua origem e a especialidade do prescritor. Através de coleta de dados em prescrições que foram avidas na unidade de saúde,
onde foram coletados dados de 421 prescrições e tabulados através de planilhas de Excel. Desta forma, verificou-se que em relação ao prescritores
de medicamentos 97% foram de médicos, 2% de enfermeiros e apenas 1% de cirurgiões-dentistas, isso se deve não só à prática comum de
prescrição de medicamentos pelo profissional médico, mas pela quantidade de especialidades médicas nesta Unidade em comparação a
cirurgiões-dentistas. A grande maioria dessas prescrições vieram de hospitais públicos (61%) e o restante de hospitais e clinicas privadas (6%),
outras unidades básicas de saúde (UBSs) (16%) e da policlínica que foi realizada a pesquisa (17%). Salienta-se que a maioria das prescrições são
originárias do sistema Estadual de saúde, provavelmente pela ausência de medicamentos da atenção primária nesses locais ou até mesmo pelo
desconhecimento do usuário acerca das Unidades de Saúde, preferindo utilizar a porta de entrada no sistema na unidade hospitalar (prontosocorro) ao invés da UBS. Nessas prescrições, a maioria (36%) continha três medicamentos prescritos, 25% continha apenas um 30% tinham dois
medicamentos prescritos e quatro ou mais em 9% das prescrições. Pode-se atribuir, entretanto, ao intuito de se ter uma ação sinérgica entre os
fármacos, ampliando o espectro de ação, além da alta incidência de doenças crônicas na população adulta e idosa, o que geralmente acarreta a
polifarmácia. Entre os medicamentos associados prescritos, observou-se uma grande quantidade de analgésicos antipiréticos e anti-inflamatórios
(23%) e antibacterianos (27%), que pode ser reflexo da ação das bactérias, que geralmente causam inflamação e febre, que podem ser tratados
com esses medicamentos. Dos antibacterianos prescritos, houve a predominância de penicilinas e cefalosporinas, responsáveis por 45% das
prescrições cada classe, o que é uma porcentagem elevada, porém esperada, por serem de primeira escolha a diversas infecções. Os outros 10%
foram de nitroimidazólicos, visto que se trata de uma classe de antibacterianos bactericida potente, com ótima atividade contra bactérias
anaeróbicas estritas. Ficou, assim, evidente no presente estudo a necessidade de implantação de formulários terapêuticos, para que o uso racional
de antibacterianos seja eficiente e a resistência bacteriana a esses medicamentos seja evitada e/ou reduzida.
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RESUMO
O aumento da expectativa de vida acarreta um aumento no número de indivíduos que alcançam idades em que as doenças crônicas-degenerativas
tornam-se prevalentes. Dentre essas doenças destaca-se a doença de Alzheimer (DA), caracterizada principalmente pela perda de memória e pelo
acúmulo do peptídeo β-amiloide (Aβ) levando a ativação glial e de diversas vias de sinalização celular resultando em uma intensa resposta
neuroinflamatória. Por se tratar de uma doença multifatorial, não existe terapia capaz de frear sua progressão. Nesse contexto o butirato, um
ácido graxo de cadeia curta oriundo do metabolismo bacteriano conhecido por ser inibidor da enzima histona desacetilase (HDAC) e possuir
atividade anti-inflamatória, surge como um potencial agente terapêutico contra a DA. Recentemente, alguns estudos têm sugerido que o butirato
impede o avanço da DA, reduzindo o dano cognitivo e os depósitos de Aβ em camundongos transgênicos, além de apresentar efeitos moduladores
sobre a memória e o aprendizado. Dessa forma, o presente projeto teve como estratégia geral avaliar o potencial efeito neuroprotetor do butirato
de sódio (NaB) em modelos experimentais in vivo e in vitro de toxicidade induzida pelo Aβ. Empregando-se cultura organotípica do hipocampo de
ratos que foram expostas a oligômeros do peptídeo Aβ (AβOs) e tratadas com NaB foi realizado o ensaio da incorporação de iodeto de propídio
(IP) observando-se que as concentrações de NaB utilizadas não desencadearam toxicidade nas culturas. Através de Western blotting foi observado
que o tratamento com NaB aumentou de forma significativa a acetilação de histona H3. Para avaliar o efeito do NaB sobre alterações
comportamentais e neuroiflamatórias camundongos Swiss machos receberam uma injeção intracerebroventricular (ICV) de AβOs. O tratamento
com NaB foi iniciado 24 horas antes da injeção com os oligômeros e realizado diariamente, via intraperitoneal, durante 8 dias. Os animais foram
submetidos ao teste comportamental de reconhecimento de objetos (RO), 24 h e 5 dias após a injeção dos AβOs, para avaliar alterações na
memória de curta duração. Para avaliar o efeito do NaB sobre alterações na memória de longa duração os animais foram submetidos ao teste de
medo condicionado ao contexto no sétimo dia após a infusão dos AβOs. Em ambos os testes os animais injetados com AβOs apresentaram danos
na memória e o tratamento com NaB foi capaz de reduzir estas alterações. Os níveis de TNF-α e IL-6 foram quantificados por ELISA no córtex
desses animais, observando-se que o tratamento com NaB foi capaz de reverter o aumento nos níveis dessas citocinas induzidos pelos AβOs.
Embora este estudo ainda se encontra em andamento, nossos resultados sugerem que o NaB apresenta um efeito anti-inflamatório reduzindo as
alterações comportamentais induzida por AβOs.
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RESUMO
A Doença de Chagas é classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença negligenciada e que não dispõe de tratamentos
eficazes ou adequados. Estima-se que a prevalência global da doença seja de aproximadamente 10 milhões, das quais 90% vivem em países em
desenvolvimento, considerando desta maneira uma enfermidade endêmica na América Latina. O interesse em realizar tais pesquisas científicas,
tecnológicas e de inovação, tem crescido significativamente no Brasil e em países vizinhos em razão do grande número de pessoas infectadas. A
busca por uma terapia medicamentosa adequada ao tratamento da doença de Chagas continua a ser um desafio para muitos pesquisadores desde
a descoberta da moléstia em 1909. Um século se passou, diversas moléculas foram sintetizadas e estudadas. Pesquisas promissoras apontam
novas moléculas com atividade terapêutica anti-Trypanosoma cruzi e baixos efeitos tóxicos, entretanto ainda há um grande caminho a ser
percorrido para que a comunidade científica e as indústrias farmacêuticas tornem disponíveis no mercado consumidor novos medicamentos
seguros e eficazes. Medicamentos derivados de produtos naturais, especialmente de origem vegetal tem sido a base para o tratamento de várias
condições, entre estes compostos naturais, destacam-se com atividades antichagásicas in vivo e in vitro ,as naftoquinonas, derivados Lapachol,
como a beta-lapachona. Portanto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar físico-quimicamente o fármaco beta-lapachona para o
desenvolvimento de uma formulação antichagásica. A metodologia utilizada para a caracterização do ativo foi por Microscopia Eletrônica de
Varredura (MEV) e Óptica, espectroscopia de absorção no infravermelho (IV), difração de Raios-x e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). Os
resultados mostraram que eletromicrografia e a MO obtida da β-lapachona demonstraram sua forma cristalina, visível macroscopicamente, como
cristais aciculares bem definidos de tamanho regular. O perfil difratográfico da β-lapachona apresentou uma série de picos de difração intensos e
bem definidos, revelando o típico padrão de um produto policristalino com pico principal de 9,5º (2θ). O espectro de absorção da β-lapachona na
região do infravermelho médio (FTIRMID), foi registrado no intervalo de 4000 a 450 cm-1. A presença das bandas de absorção de média
intensidade em 2978 e 2934 são características das deformações axiais assimétricas e simétricas, respectivamente, da ligação C(sp3)-H da metila. A
região entre 2000 e 1800 cm-1 correspondem às bandas fracas de combinação e de harmônicas, características das estruturas aromáticas. As
bandas em 1589 e 1566 cm-1 correspondem às vibrações C=C do anel aromático. A presença da banda de forte intensidade na região de 1694
cm-1 refere-se à vibração do estiramento da carbonila. Já a ligação C-O-C apresenta bandas de deformação axial assimétrica e simétrica,
respectivamente, nas regiões de 1115 e 1092 cm-1. A curva DSC da β-lapachona isolada apresentou características típicas de um produto anidro no
estado cristalino com alto grau de pureza. Observa-se um pico endotérmico característico do processo de fusão do fármaco, numa faixa de 154,0 a
156,0 °C, com temperatura end set de 156,46ºC e elevada energia envolvida no processo (ΔH = 91,01 J/g). Ao analisar a curva de DSC, observa-se
que há dois processos endotérmicos, posteriores a fusão, correspondente a degradação do fármaco. Esse fenômeno foi confirmado a partir da
curva termogravimétrica, onde foi detectada uma perda de massa de 64,9 %. Conclui-se que a matéria-prima está dentro dos parâmetros de
qualidade para o desenvolvimento de uma formulação.
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RESUMO
A Punica granatum, chamada popularmente por romãzeira, da família Punicaceae, é um arbusto ramoso de até 3 metros de altura, com folhas
simples, cartáceas, dispostas em grupos de 2 ou 3, de 4-8 cm de comprimento. O chá preparado a partir da casca seca dos frutos da romãzeira é
usado na medicina tradicional brasileira para o tratamento de infecções bacterianas. De acordo com os relatos da literatura científica, o perfil
fitoquímico da P. granatum compreende os seguintes grupos de compostos: flavonoides, taninos condensados e taninos hidrolisáveis, ácidos
fenólico, ácidos graxos, triglicerídeos e alcaloides. Os alcaloides são substâncias orgânicas cíclicas, de caráter básico e origem natural encontradas
em quantidades apreciáveis no fruto da romãzeira e que apresentam, entre outras atividades biológicas, ação antimicrobiana. O objetivo principal
desde trabalho é avaliar o efeito antimicrobiano dos alcaloides da casca da romã contra cepas patogênicas de Staphylococcus sp e Escherichia coli .
Os frutos da romã foram adquiridos em um mercado na zona sul do Rio de Janeiro e encaminhado para a identificação botânica. O preparo do
extrato alcóolico (fração A1) foi obtido pela técnica de maceração das cascas secas e trituradas. O chá (fração A2) foi realizado de acordo com a
medicina tradicional. A partir destas soluções, os alcaloides foram isolados empregando-se o método de cromatografia de troca iônica, tendo
como fase estacionária resina ácida DOWEX-50 ®. As soluções isentas de alcaloides foram denominadas como fração B1 (obtida a partir do extrato
alcóolico) e fração B2 (obtida a partir do chá) e as soluções contendo os alcaloides isolados foram denominadas como fração C1 (obtida a partir do
extrato alcóolico) e fração C2 (obtida a partir do chá). Para a identificação das classes de substâncias químicas presentes em cada fração foram
realizadas CCD associada a reagentes reveladores específicos para flavonoides, taninos, ácidos graxos, triglicerídeos e alcaloides. Os testes iniciais
de averiguação do potencial antimicrobiano foram feitos a partir das frações oriundas do chá das cascas da romã frente a cepa de Staphylococcus
nepalensis. Para controle, foi feito antibiograma padrão, onde foi testada a sensibilidade do Staphylococcus nepalensis frente a 15 antibióticos. A
partir da CCD, constatou-se a presença de taninos, flavonoides, fenóis e alcaloides na fração A2, taninos, flavonoides e fenóis na fração B2 e
apenas alcaloides na fração C2. Este resultado indica a eficiência do método cromatográfico de troca iônica utilizando resina ácida no isolamento
de alcaloides. Na avaliação do potencial antimicrobiano das frações frente a cepa inoculada de Staphylococcus nepalensis, foram obtidos os
seguintes resultados: para a fração A halo de inibição de 21 mm; para a fração B halo de inibição de 9 mm; e halo de inibição 14 mm para a fração
C. No antibiograma controle, a bactéria Staphylococcus nepalensis apresentou resistência a Ceftazidima, Oxacilina, Vancomicina, Sulfametoxazol +
Trimetoprima e Penicilina. Apresentou sensibilidade a Amicacina, Tobramicina, Tetracilina, Ciprofloxacino, Gentamicina, Cloranfenicol,
Vancomicina e Clindamicina e intermediaria a Eritromicina e Cefalotina. Comparado aos dois maiores halos de sensibilidade do antibiograma
controle que são o Ciprofloxacino e a Amicacina, o halo da fração A que contém todos os constituintes da casca da romã apresenta 70% de inibição
o halo da fração B apresenta 46,67% e o halo C apresenta 30% de inibição. Com base nesses dados preliminares, constatou-se que todas as frações
(A2, B2 e C2) apresentaram, ainda que em diferentes proporções, ação antimicrobiana frente a cepa de Staphylococcus nepalensis utilizada neste
estudo. O maior efeito apresentado pela fração A2 pode ser justificada pela possível sinergia de ação entre todos os componentes antibacterianos
presentes na casca do fruto de romãzeira, fenômeno observado em diversas plantas de uso medicinal.
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RESUMO
A automedicação é o ato de consumir medicamentos por conta própria ou por indicações de terceiros não capacitados, prática bastante comum
em todo o mundo. Aliás, se todos os pacientes fossem ao médico para adquirir uma prescrição de dipirona ou paracetamol para aliviar uma dor de
cabeça casual, o sistema de saúde se tornaria um caos. Porém, as estatísticas apontam que a população brasileira não possui conhecimento
suficiente sobre medicamentos que possibilite uma automedicação dita “responsável”. Assim, são necessárias avaliações sobre a automedicação
entre os universitários, para que medidas sejam estabelecidas para evitar possíveis danos causados por essa prática quando de maneira indevida,
constando essa como uma prática perigosa, porém rotineira em todo o mundo. Assustadoramente, os medicamentos são uma das maiores causas
de intoxicação, podendo resultar até em morte, é extremamente importante o estudo da ocorrência e perfil de automedicação dos estudantes de
graduação, para que medidas que promovam a informação sobre os riscos dessa prática sejam tomadas e esses riscos reduzidos. Este trabalho
visou avaliar a ocorrência e perfil da automedicação em estudantes de graduação de uma Faculdade de Manaus-AM e assim estudar o perfil dos
alunos de graduação que se automedicam, analisando as principais classes de medicamentos utilizadas na automedicação, verificando riscos
específicos das automedicações. Conduzido nas áreas comuns da Faculdade Estácio do Amazonas Unidade Constantino Nery na cidade de
Manaus-AM. Foram abordados 100 (cem) alunos de graduação, de diferentes cursos, os questionários foram aplicados após assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. Os alunos de graduação da área da saúde estudados foram prevalentemente da enfermagem (30%), isso
porque o número de alunos deste curso é muito maior que os demais na Faculdade estudada, mas houve participação intensa de outros cursos
como educação física, farmácia, biomedicina e todos os outros cursos da saúde da Instituição. Entre os estudantes que responderam o
questionário, maior parte tinha idade entre 19 e 25 anos (56%), entretanto, houve participação de todas as faixas etárias. Além do mais, o sexo
feminino representou (65%) dos participantes. O fato de mulheres praticarem mais a automedicação foi constatada ainda em estudos,
provavelmente devido ao fato de mulheres sentirem mais dores de cabeça, enxaquecas, e a utilização de relaxantes musculares e analgésicos para
alívio de dores durante a menstruação. No estudo apenas (36%) relataram utilização dessa prática nas últimas duas semanas. Uma parcela
significativa (37%) relatou que se sentiu mal após consumir algum tipo de medicamento, indicando claramente os perigos da automedicação
indiscriminada, sem auxílio de um profissional adequado. Os medicamentos mais utilizados por automedicação nas duas semanas anteriores ao
questionário foram dipirona (20%) analgésico e antitérmico, ibuprofeno (16%) anti-inflamatório não esteroidal e dipirona + adifenina +
prometazina (14%). O princípio ativo que mais causou desconforto, segundo os participantes, foi dipirona (20%), visto que comumente pode
causar queda de pressão arterial, sonolência, enjoos e náuseas. Entre os efeitos adversos mais relatados, estão enjoos e náuseas (17%),
batimentos cardíacos irregulares (15%), alergia (11%) e tonteira (9%). Apontando-se assim que há automedicação irracional no ambiente do ensino
superior, as informações dos riscos que os medicamentos podem causar e a divulgação de relatos reais através de folhetos, palestras deveriam ser
realizadas no ambiente estudantil constantemente, visto que muito se conhece acerca dos benefícios dos medicamentos, mas pouco é discutido
sobre os danos temporários e ou irreversíveis e até mesmo a morte que eles podem causar.
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RESUMO
A automedicação é uma prática bastante disseminada que consiste no ato de consumir medicamentos por conta própria ou por indicações de
indivíduos não capacitados. Contudo, a mesma se faz presente em quaisquer situações, seja para reduzir dores de cabeça, processos diarreicos,
crises alérgicas, entre outros. O uso de descongestionante nasal é bastante comum na sociedade e possui alto poder de vício, que pode acarretar
danos permanentes, por exemplo, na mucosa nasal. Logo, essa classe de medicamentos foi escolhida para o presente estudo, por ser um produto
de utilização fácil e rotineira entre jovens e adultos em caso de entupimento nasal, podendo desenvolver dependência medicamentosa, que pode
acarretar problemas graves, como necrose tecidual nas narinas. O objetivo do estudo foi a avaliação do uso de descongestionantes nasais em
estudantes de graduação de uma Faculdade de Manaus-AM. Foram abordados 115 (cento e quinze) alunos de graduação, de diferentes cursos,
com questionário que foi aplicado após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os resultados demonstraram que 72% dos
alunos de graduação não utilizam/utilizaram descongestionante nasal e 28% fazem uso desse medicamento. Dentre os que utilizam o
descongestionante nasal, apenas 16% se consideram dependentes; 34% desses já utilizaram outros medicamentos nasais para o incomodo
respiratório, 66% comprou o descongestionante nasal sem prescrição. A grande maioria utilizou esse medicamento por automedicação, ao passo
que apenas 38% utilizou o medicamento durante 7 dias pela indicação do médico. Ainda, 72% seguiram a orientação da bula, o que provavelmente
influenciou que 94% não fez uso de álcool após a utilização do descongestionante nasal. Por ser um medicamento de venda livre, muitos
desconhecem os potenciais efeitos adversos que podem ser acarretados pelo seu uso contínuo, o que corrobora com os 81% dos estudantes que
afirmaram que não é perigoso o uso do descongestionante nasal. Em relação à utilização de descongestionante nasal, 11% responderam que
utilizam para rinite alérgica, 44% quando estão com coriza, pois 48% relatam sentir alívio alguns segundos após a aplicação do medicamento e 53%
não sentiu sintoma algum após a utilização do medicamento. A utilização pela maioria dos estudantes foi por mais de 15 dias (48%) e 32% com
pouca frequência. Além disso, 75% dos alunos responderam que não utilizam chás para aliviar incômodos nasais. Desta forma, é importante
observar que a automedicação existe entre os universitários até mesmo da área da saúde, para que medidas sejam estabelecidas com o intuito de
evitar possíveis danos causados pelo uso incorreto dos descongestionantes nasais, as informações dos riscos que os medicamentos podem causar
e a divulgação de relatos reais através de folhetos, palestras deveriam ser realizadas no âmbito estudantil, devido ao fato de muitos conhecerem
acerca dos benefícios dos medicamentos, mas pouco é discutido sobre os danos temporários e ou irreversíveis que os mesmos podem causar.
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RESUMO
Alpinia purpurata (Viell.) K. Schum. é uma espécie nativa das ilhas do Pacífico, sendo uma planta de jardim popular na Índia, a qual é utilizada
principalmente como planta ornamental, mas também é conhecida por ter um perfil medicinal, apresentando diversas atividades, tais como:
antimicrobianas, antioxidantes e propriedades anti-inflamatórias. A presença de A. purpurata em várias regiões do Brasil e o fácil acesso possibilita
a utilização dessa espécie no tratamento fitoterápico. Nas plantas são encontrados compostos bioativos, que vem sendo utilizados como fonte de
pesquisa pela medicina tradicional como fonte de novas drogas terapêuticas. Dentre tais compostos bioativos estão as lectinas, que são proteínas
de origem não-imune com uma ampla distribuição na natureza, que reconhecem e ligam-se reversivelmente aos carboidratos e glicoconjugados
livres ou ligados à superfície das células através de sítios de ligação específica. Devido a essa capacidade característica das lectinas em reconhecer
outras moléculas de forma especifica, tornam-se relevantes pesquisas envolvendo purificação, análise estrutural, aplicações biotecnológica in vitro
/ in vivo dessas macromoléculas usadas em diferentes áreas, como biologia molecular e celular, imunologia, farmacologia, medicina, análises
clínicas, a nanotecnologia. Além disso, as lectinas estão envolvidas nos mecanismos de sinalização celular, imunomodulação e atividades
antimicrobiana e antitumoral. ApuL é uma nova lectina purificada de inflorescências da planta Alpinia purpurata. O objetivo do presente trabalho
foi avaliar a citotoxicidade da ApuL e a sua capacidade imunomodulatória frente a células imunológicas humanas (PBMC). Como metodologia,
inicialmente foram coletados sangue de doadores voluntários. As células mononucleares de sangue periférico humano (PBMC) foram isoladas,
cultivadas e tratadas com ApuL nas concentrações 6,25; 12,5; 25 e 50 µg/mL para avaliar a viabilidade celular através do estudo da apoptose e
necrose. Com o sobrenadante dessas culturas foram investigadas as citocinas Th1/Th2/Th17 pelo método de CBA e a liberação de óxido nítrico
pelo método de Griess. O teste de citotoxicidade demonstrou que nenhuma concentração de ApuL induziu morte significativa contra PBMC
humano e que a concentração de 12.5 µg/mL foi capaz de induzir a produção de TNF-α, IFN-γ, IL-6, IL-10 e IL-17 além de induzir a liberação de
óxido nítrico. ApuL é capaz de induzir um perfil inflamatório em PBMCs humanos através de uma resposta Th1/Th17, apresentando regulação
dessa resposta pela produção de IL-10, em concentrações não tóxicas para células imunológicas humanas, podendo ser usada como potencial
agente imunomodulador.
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RESUMO

A infecção hospitalar é um importante agravo de saúde pública e nos últimos anos tem contribuído para o aumento das taxas de morbidade, de
mortalidade, da permanência hospitalar e dos custos da internação. A crescente realização de procedimentos invasivos realizados freqüentemente
nos pacientes de unidade de terapia intensiva vem predispondo os mesmos ao desenvolvimento de infecção. O diagnóstico de infecção hospitalar
é feito com base em alguns critérios clínicos que servem como norteadores. Nessa direção, a premissa inicial para que um caso de infecção seja
considerado nosocomial é averiguar se as manifestações clínicas iniciaram há, no mínimo, 72 horas após a admissão hospitalar. De acordo com a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os critérios ainda devem incluir evidências clínicas (sinais e sintomas), resultados de exames laboratoriais
(microbiológicos, histopatológicos e sorológicos) e estudos de imagem (ultrassonografia, radiológicos, endoscópios, etc.). Diante do exposto,
compreende-se que a preocupação com o entendimento das características epidemiológicas do cenário em que atuam, faz dos profissionais
trabalhadores da área da saúde, agentes com necessidade de demonstrar competência e conhecimento técnico-científico para o planejamento
adequado das atividades em sua prática diária. Este trabalho tem como objetivo avaliar o perfil das infecções hospitalares em unidades de terapia
intensiva de um hospital público quanto ao número global de infecção hospitalar, a topografia da infecção, agentes etiológicos e antimicrobianos
utilizados no tratamento. Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, retrospectiva, realizado através da investigação
documental junto aos registros de Fichas de Notificação de Infecção Hospitalar da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH) de um hospital público
de abrangência regional, situado no município de São José-SC. O estudo teve o projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número
CAAE 60910516.2.0000.5357. A amostragem foi composta por todos os registros de notificação de pacientes internados na UTI no período de
janeiro de 2014 a dezembro de 2015, sendo analisados aqueles que desenvolveram infecção hospitalar no decorrer da internação. Os resultados
da pesquisa mostraram que de 872 pacientes, 285 (32,7%) adquiriram infecção hospitalar. As topografias prevalentes foram a pulmonar (63,51%),
infecção do trato urinário (17,89%) e do sítio cirúrgico (9,12%). Os agentes etiológicos prevalentes foram o Acinetobacter sp (20,7%),
Pseudomonas aeruginosa (14,03%), Klebisiella pneumoniae (12,98%) e Enterobacter cloacae (12,98%). Por fim, os antimicrobianos mais
utilizados no tratamento das infecções hospitalares foram as associações Piperacilina e Tazobactam, Ampicilina e Sulbactam, Meropenem, e
Cefepime. A taxa de infecção hospitalar encontrada na unidade estudada mostrou-se acima da taxa máxima de tolerância preconizada pela
Organização Mundial de Saúde que é de 9 a 20% nas UTIs. Diante da análise realizada, considera-se de suma importância a realização destes
estudos visando, além de um conhecimento epidemiológico local, contribuir com a necessidade de tomadas de decisão que envolvam novas
estratégias de controle e medidas de prevenção destas infecções.
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RESUMO
A tríade dengue, zika e chiKungunya é tida como patologia cuja proliferação tem sido considerada epidêmica, com consequências que interferem
negativamente na morbimortalidade das estatísticas de saúde. Por isso, tornou-se uma preocupação de governos e profissionais de saúde. Em um
cenário de alta incidência dessas doenças, muito se tem investido em campanhas para as suas prevenções e controles. No entanto, parece que as
campanhas educativas tradicionalmente não têm conseguido mudar o quadro alarmante da proliferação do Aedes aegypti. Considerando a
necessidade de buscar estratégias que alcancem a mudança de comportamentos que favoreçam a disseminação dessas enfermidades, tem sido
conduzido um estudo multicêntrico, denominado: “Pesquisa Eco-Bio-Social sobre Dengue e Doença de Chagas na América Latina e no Caribe”,
desenvolvido em parceria com seis países da América Latina, dando ênfase a espaços previamente delimitados para intervenções comunitárias que
visem ao empoderamento das populações adscritas nestas áreas – os clusters. Além desse estudo, criou-se um grupo de pesquisa no Centro
Universitário Estácio do Ceará que busca também compreender numa abordagem pragmática os posicionamentos discursivos e a formação
discursiva que envolve dizeres e mitos sobre as afecções de dengue, zika e chikungunya. Assim, este estudo representa um recorte dos projetos
guarda-chuva mencionados e tem como objetivo primário descrever o ecossistema e o contexto sócio comportamental da tríade que tem como
vetor o mosquito Aedes aegypti nos clusters estudados e a proposta de ações dos atores sociais para a prevenção e controle dessas doenças,
numa perspectiva transdisciplinar, com base nas diretrizes da ecosaúde. Partiu-se de um estudo exploratório e descritivo, do tipo pesquisa-ação,
fundamentado nos Círculos de Cultura de Paulo Freire, na abordagem pragmática de Fairclough e nos princípios da ecosaúde, no qual se procedeu
inicialmente a um diagnóstico situacional em dez bairros de Fortaleza, levando em conta o discurso e o contexto sócio cultural dos sujeitos
envolvidos no estudo. A partir desse levantamento, foi possível identificar cinco clusters viáveis ao desenvolvimento dos momentos subsequentes
do estudo, assim distribuídos: devolutiva dos resultados em busca de uma validade transformacional, seguida de grupos focais, que validaram os
resultados, haja vista que o impacto destes levou à proposta de ações de prevenção e controle da dengue. Os resultados do diagnóstico situacional
permitiram inferir que os ambientes estão diretamente relacionados ao padrão socioeconômico da população, porém os comportamentos
desfavoráveis à prevenção e controle dessas afecções estão presentes em todos os clusters. O impacto da apresentação do cenário urbano
durante a devolutiva possibilitou uma ampla discussão apoiada em reflexões quanto à responsabilidade individual e coletiva da realidade
encontrada. O conflito que emergiu das discussões culminou com a apresentação de sugestões de ações que pudessem gerar mudança da
realidade apresentada em cada bairro em estudo. Ao final desse estudo, considerou-se que este momento representou uma maneira ainda
incipiente do empoderamento dos atores sociais, em termos de conscientização da sua responsabilidade no processo de prevenção e controle da
dengue, zika e chikugunya.
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RESUMO
A Fisioterapia faz uso do ultrassom terapêutico (UST) na prática clínica para tratar diversas patologias, devido a seus efeitos tanto térmicos quanto
atérmicos (mecânicos). Livros clássicos de eletrotermoterapia apresentam os efeitos do ultrassom nos tecidos, mas o conhecimento da
propagação do ultrassom e de seu efeito térmico nos diversos tecidos ainda necessitam de maiores avanços. Uma pesquisa recente apresentou a
distribuição de aquecimento a partir de imagens termográficas de phantoms de tecido ósseo em placa e cilíndrico, e observou-se aumentos
consideráveis na temperatura, principalmente no modo contínuo. Contudo, o experimento foi realizado com a sonda em contato com as amostras,
em temperatura ambiente. Este trabalho tem como objetivo avançar com os resultados encontrados recentemente, avaliando a distribuição de
temperatura, através da termografia, em phantoms de tecido ósseo, imersos em água à temperatura próxima à fisiológica, utilizando UST. Foram
utilizados três phantoms de osso cortical: em placa, com espessura de 4 mm, e dois cilíndricos, com espessuras de 2,5 mm e 5 mm (Sawbones®,
USA). O equipamento de UST gerou ondas a 1 MHz, com intensidade SATA de 0,5W/cm², sob dois regimes de pulsação: contínuo – C e pulsado P50%. A distância entre amostra e a sonda de ultrassom foi posicionada a 50 mm do phantom em placa, e 25 mm das amostras de cilindros, em
banho-maria com temperatura entre 36,5ºC – 37,5°C, aplicado de forma estacionária durante 5 minutos. Para coletar as imagens termográficas foi
utilizada a câmera termográfica i7 (Flir® Systems Inc., USA). Foram feitas cinco repetições de cada situação experimental. Um algoritmo para
processamento das imagens baseado em intensidade foi aplicado em Matlab® R2010a para extração de parâmetros estatísticos como temperatura
média (Tmédia), desvio-padrão e temperatura máxima (Tmáx). O teste de Wilcoxon foi usado para verificar diferença significativa entre as
amostras e os modos de pulsação. Para o phantom placa, obteve-se Tmédia = 39,6 ± 0,5°C e Tmáx = 41,3 ± 0,9°C (contínuo) e Tmédia = 36,7 ± 1,3°
C e Tmáx = 37,1 ± 1,2°C (pulsado). Para o phantom cilíndrico mais espesso, obteve-se Tmédia = 39,7 ± 1,0°C e Tmáx = 41,6 ± 1,1°C (contínuo) e
Tmédia = 38,5 ± 1,6°C e Tmáx = 39,9 ± 2,0°C (pulsado). Para o phantom cilíndrico menos espesso, obteve-se Tmédia = 39,7 ± 1,0°C e Tmáx = 41,6 ±
1,1°C (contínuo) e Tmédia = 36,3 ± 0,7°C e Tmáx = 36,9 ± 0,7°C (pulsado). Não houveram diferenças significativas entre os resultados nos três
phantoms e dois regimes de pulsação (p > 0,05). Pode-se observar que as temperaturas medidas no phantom cilíndrico mais espesso foram
ligeiramente maiores do que as na placa, e estas maiores do que o phantom cilíndrico menos espesso. No entanto, talvez pelo fato de terem sido
feitas poucas repetições, não houveram diferenças significativas. Outro fator importante é que ao se realizar o experimento em temperatura
controlada, em um banho-maria, as temperaturas não se elevaram tanto quanto em estudos realizados anteriormente, mostrando que
provavelmente os modos pulsados realmente não levem a aumentos consideráveis na temperatura tecidual. Importante salientar que outras
intensidades e maiores tempos de estimulação deverão ser testados para se trazer mais informações sobre esse tema.
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RESUMO
O ultrassom terapêutico (UST) é amplamente utilizado na prática clínica em diversas patologias para gerar efeitos térmicos e atérmicos.Livros
clássicos de eletrotermoterapia trazem o uso de implantes metálicos como uma contraindicação ao uso do UST, pois poderia levar a um
superaquecimento local com graves danos aos tecidos. No entanto, não se tem estudos exaustivos sobre o tema.Pesquisas recentes compararam a
distribuição de aquecimento a partir de imagens termográficas de phantom de tecido ósseo em placa e cilíndrico utilizando uma frequência de 1
MHz, e verificou-se que estes phantons podem ser utilizados em estudos sobre os efeitos térmicos de ultrassons. No entanto, os experimentos
foram feitos à temperatura ambiente.Sendo assim, o objetivo do presente trabalho visa avançar com os resultados encontrados recentemente,
avaliando a distribuição de temperatura, através da termografia por infravermelho, em phantoms de tecido ósseo e mole e em prótese metálica
da epífise proximal de fêmur, imersos à temperatura próxima à fisiológica, utilizando UST.Foram utilizados dois tipos de phantoms de osso cortical
(placa e cilíndrico - Sawbones®, USA), uma prótese metálica de epífise proximal do fêmur e um tipo de phantom de tecido mole (cubo). O
equipamento de UST a 1 MHz, com intensidade SATA de 0,5W/cm² foi usado, sob três regimes de pulsação: contínuo, pulsado 50% e 20%.A sonda
de ultrassom foi posicionada em contato com cada amostra, em banho maria com temperatura entre 37ºC e 38ºC, aplicado de forma estacionária
durante 5 minutos. As amostras foram usadas independentes ou associadas com o phantom de tecido mole.Para coletar as imagens termográficas
foi utilizada a câmera termográfica i7 (Flir® Systems Inc., USA). Nos casos dos experimentos com a presença do phantom de tecido mole, a imagem
termográfica registrou o aquecimento tanto do phantom de baixo quanto da parte inferior do phantom de tecido mole. Um algoritmo para
processamento das imagens baseado em intensidade foi aplicado em Matlab® R2010a para extração de parâmetros estatísticos. No experimento
com o phantom de tecido ósseo (placa) houve um maior aquecimento no modo contínuo comparando aos modos pulsados, tendo uma
temperatura máxima (Tmáx) de 40,8ºC e a diferença entre a temperatura inicial e máxima (ΔTmáx) de 4,1ºC. No phantom de tecido ósseo
(cilindro), obteve-se uma Tmáx de 41,8ºC e ΔTmáx de 4,8ºC. Na prótese metálica, observou-se que a temperatura máxima foi maior em modo
contínuo (Tmáx de 37,2ºC e ΔTmáx de -0,3ºC).No experimento Phantom placa + Phantom tecido mole, houve maior aquecimento no modo
contínuo em ambas as interfaces, havendo um maior aquecimento na interface do Phantom de tecido mole com uma Tmáx de 41,9ºC e ΔTmáx
4,5°C em relação ao phantom de tecido ósseo placa, com uma Tmáx de 42,5ºC e ΔTmáx de 3,9°C. No Phantom cilindro + Phantom tecido mole, foi
observado um maior aquecimento na interface do Phantom cilindro no modo contínuo em relação aos demais modos e a interface tecido mole,
com Tmáx de 43,1ºC e ΔTmáx de 6,6ºC. Além disso, houve também um aquecimento significativo na interface de tecido mole em modo pulsado
50%, com uma Tmáx de 40,5ºC e ΔTmáx de 4ºC. No experimento Prótese + Phantom tecido mole, o aquecimento foi maior na interface do tecido
mole no modo contínuo tendo uma Tmáx de 38,8ºC e ΔTmáx de 2,8ºC em relação aos demais modos e em relação à prótese. Observou-se
também que houve aquecimento no Phantom tecido mole em regime pulsado 50% com Tmáx de 38,1ºC e 2,1ºC de ΔTmáx.Conclui-se que as
distribuições de temperatura após a estimulação com ultrassom terapêutico, em meios com temperatura próxima à fisiológica, foram diferentes
nos diversos materiais estudados. A prótese metálica aquece menos em comparação aos phantoms de tecido mole e ósseo. Foi observado um
aquecimento abaixo do phantom de tecido mole, quando estimulado com o phantom ósseo ou a prótese abaixo, sugerindo que um aquecimento
nessas regiões pode ocorrer também em pacientes.
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RESUMO
O tecido ósseo é o principal constituinte do esqueleto, alojando e protegendo estruturas moles e órgãos vitais, contidos na calota craniana, tórax e
canal medular, proporcionando um sistema de alavancas e um alicerce, capaz de converter as forças geradas pela contração muscular em
movimentos, modificando sua estrutura. A densidade mineral óssea (DMO) por sua vez é o produto de um processo dinâmico de formação e
reabsorção do tecido ósseo denominado remodelação. Objetivo: O estudo se propõe a analisar a densidade óptica e a largura da diáfise da tíbia de
ratas submetidas ao treinamento de corrida. Foram utilizadas 14 ratas da raça Wistar, com idade média de 20 semanas, peso corporal médio de
200± 15g, divididos igualmente em Controle (C), Corrida (Co). O treinamento de corrida, foi realizado numa esteira adaptada para ratos, com
velocidade constante de 1.2km/h e tempos de 5 minutos no 1º dia aumentando até o 10º dia (30 minutos) e se manteve constante até o 27º dia,
durante 4 semanas. Os animais não tinham nem uma atividade no 7º, 14º, 21º e 28º dias. pós esse período os animais foram sacrificados e retirada
a tíbia esquerda de cada animal e realizada a mensuração da largura da diáfise da tíbia com paquímetro digital de 150 mm da marca Leetools. Para
a mensuração da densidade óptica das tíbias foram feitas radiografias no aparelho de raios-X, com gerador VMI 500 amperes, o tubo do
equipamento foi posicionado verticalmente em relação às peças anatômicas, com distância foco-filme de 80 cm com face anterior voltada para
cima. As peças de todos os grupos foram mantidas sob uma mesma película (Kodak®), com tempo de exposição de 0,02 segundos. Após a
obtenção da imagem latente, o filme foi revelado em processadora automática e o produto de sua imagem digitalizado por meio de fotografia em
câmera digital Sony w110 com resolução de 7 megapixel à 50 cm do negatoscópio no qual está a película. Para a análise da foto das películas
radiográficas através do Software Imagem J 1.41o (Wayne Rasband Institutos Nacionais de Saúde; EUA), no qual foi demarcada cada região
específica, no osso e verificadas as regiões de interesse (diáfise). Calculou-se em cada área em questão a respectiva densidade óptica (DO). Em
cada sítio, o software forneceu a medida em histogramas, obtendo-se a seguir a DO média de cada grupo e os dados relativos à média de valores
dos pixels, posteriormente tabulados. Os resultados foram analisados através do teste T para amostras não pareadas com p < 0,05. Os dados
foram expressos na forma de Média ± Erro padrão da Média. Quando comparados os grupos e amostras de largura da diáfise (C 2,94 ± 0,08; Co
2,77 ± 0,04; p<0,05) e DO da diáfise (C 76,12 ± 1,89; Co 70,5 ± 1,23; p ><
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RESUMO
O diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica crônica caracterizada por hiperglicemia persistente. Indivíduos com DM que apresentam um
controle glicêmico inadequado apresentam um maior risco de desenvolver complicações que repercutem na função do membro inferior (MI). O
objetivo do atual estudo foi avaliar a prevalência de dor e disfunção do joelho em indivíduos com DM1. Trata-se de um estudo transversal,
descritiv quantitativo, realizado no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão (CIDH) localizado em Fortaleza/CE. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Centro Universitário Estácio do Ceará sob o parecer número 55684716.0.0000.5038.
Aplicou-se questionários específicos (KOOS, CAIT e Lysholm), obtendo informações clínicas e funcionais do DM e da função articular do joelho.
Foram realizados teste de cinestesia, análise biomecânica da marcha através da cinemática articular, e análiseda mobilidade na marcha através
do índice de Tinetti. A amostra do estudo foi composta por indivíduos diabéticos tipo I, com idade igual ou superior a nove anos de idade com o
exame de hemoglobina glicada (HbA1c) atualizado, foram excluídos aqueles que não participaram de todas as etapas de avaliação. Como
resultados parciais relata-se que, foram avaliados 12 indivíducom idade entre 09 e 20 anos (14,42 ± 3,58 anos) e tempo de diagnóstico de DM1
entre 1 e 11 anos (5,42 ±3,1 anos). Com a amostra obteve-se valor médio de HbA1c de 10,20±0,02% e IMC variando entre 16,2Kg/m² e
34,12Kg/m² (21,86 ±4,6 Kg/m²). O escore obtido em Lysholm foi classificado como bom para 46% (n=6) e excelente para o restante da amostra
(54%; n=7), nenhum indivíduo recebeu classificação regular ou ruim. Na cinestesia foi realizada uma média da diferença entre o grau alcançado e
o grau sorteado, para movimentos de flexão (MID 6,79 ± 5,75; MIE 4,29 ± 5,84) e extensão (MID 3,93 ± 4,87; MIE 3,57 ± 5,694) dos MI,
observando um aumento dessa média no MID em ambos os movimentos. Dentro da avaliação da marcha viu-se variantes de passada em cm
(137,53 ± 26,19), velocidade média em m/s de 1,13 ± 0,18 e cadência em p/m (105,52 ± 8,21). Comparando-se os percentuais do ciclo da marcha
membro inferior direito (MID) com o membro inferior esquerdo (MIE), na fase de apoio (FA) e balanço (FB) do MID respectivamente tiveram
variaçãode 63,3% a 69,6% (5,8±1,9) e 30,4% até 36,6% (34,2±1,9), na fase de apoio no MIE foi de 62,2% a 71,9% (67,8±2,7) e na fase de balanço
no MIE teve alteração entre 28,1% até 37,7% (32,2±2,7). Observou-se uma diferença de 2% na média tanto da FA como na FB entre os dois
membros. Analisou-se a variável do comprimento do passo, onde o lado direito apresentou resultados entre 48,2 e 79,8cm (64,6±10,9cm) e o
lado esquerdo variou entre 57 e 81cm (66,1±8,1), com uma diferença 1,5cm na média entre os membros. Na avaliação da mobilidade na marcha
com indíce de Tinetti foi obtido uma média no valor de 11± 1,3 no total, após análise das variáveis. Tinetti considera pontos como escore máximo
na marcha. Uma contagem de pontos baixa referencia uma aptidão baixa de mobilidade. Com base nos resultados parciais conclui-se que a
amostra observada não possuí controle glicêmico adequado, com uma média de HbA1c no valor de 10,20 que de acordo com os parâmetros da
Associação Americana de Diabetes são considerados níveis inadequad Essa variável pode estar relacionada com as alterações vistas na marcha e
no teste de cinestesia. Na marcha verificou-se que MIE foi o que teve uma maior alteração quando comparado ao MID, obtendo-se um
comprimento do passo maior no membro esquerdo, e uma maior permanência na fase de apoio e menor na fase de balanço no mesmo
membro. Quanto ao escore Tinetti, dentro de cada variável apresentada na marcha, os indivíduos apresentaram altos escores, com desvio
padrão baixo, indicando boa mobilidade.
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RESUMO
Apesar da conhecida importância do aleitamento materno e seus benefícios para saúde da criança e da mãe, os vários programas governamentais
realizados no Brasil não foram suficientes para atingir as metas desejadas para amamentação. Esse estudo verificou o ato de amamentar por duas
vezes após a orientação técnica fornecida no alojamento conjunto. A observação sistematizada por avaliação descrita na literatura forneceu sinais
favoráveis e indicativos de problemas para continuidade da amamentação e considerando as características específicas e a homogeneidade da
amostra, os resultados desse estudo destinaram-se a responder a seguinte questão: Apenas a orientação técnica pode aumentar os sinais
favoráveis para amamentação durante o período de internação? O objetivo foi avaliar o aleitamento materno em recém-natos á termo no
alojamento conjunto, da Maternidade do Vitória Apart Hospital do Espírito Santo (ES). Utilizou-se o formulário de observação da amamentação
proposta por Tavares, 2004 para avaliar a amamentação de recém natos a termo na segunda mamada e 72 horas após no momento da alta
hospitalar. Participaram do estudo 105 mães e seus filhos. A comparação dos escores da avaliação inicial e da avaliação final foram comparados
utilizando-se o modelo ANVA e o teste T´Student. Os resultados indicaram que os parâmetros reflexo de busca e postura do recém-nato podem
apresentar maior favorabilidade após a orientação técnica. (p=0,002) e (p=0,009) respectivamente. Todos os outros parâmetros da avaliação
utilizada apresentaram aumento dos sinais favoráveis, no entanto, sem significância estatística. A despeito da utilização de um instrumento de
avaliação conhecido da literatura, deve-se reconhecer as limitações da avaliação da amamentação, principalmente, em função do tempo de
acompanhamento reduzido e dos aspectos socioemociais que envolvem o ato de amamentar. Dessa forma, sugere-se o acompanhamento das
mães avaliadas por um período além da internação para verificar o efeito das orientações técnicas sobre o período de amamentação exclusiva e
favorecer o desenvolvimento de suportes mais eficientes para garantir a amamentação exclusiva pelo tempo mínimo recomendado pela OMS e
como forma de oferecer maior suporte as famílias nesse período de adaptação e vulnerabilidade.
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RESUMO
A oscilação oral de alta frequência (OOAF) consiste em uma aplicação terapêutica periódica intermitente de resistor limiar pressórico do tipo
gravitacional à fase expiratória do paciente. Esta pressão produz uma frenagem do fluxo pela produção de curtas e sucessivas interrupções na
passagem deste. A aplicação do resistor e a frenagem do fluxo permite uma repercussão oscilatória de alta freqüência, a qual é transmitida à
região traqueal e a árvore brônquica, fazendo que ocorra o deslocamento das secreções traqueobrônquicas. O Acapella® combina oscilação de
alta frequência e PEP. O ar passa através de um cone, produzindo oscilações do fluxo. Possui dois modelos: Green para fluxo expiratório de 15
l/min. ou mais e conseguem mantê-lo por 3 segundos; Blue, para pacientes que não conseguem manter um fluxo expiratório de 15 l/min. A
frequência obtida varia de 0 a 30 Hz. A hipótese de nosso trabalho é que com o Acapella® Blue tem-se maior carga pressórica e a vibração. Os
objetivos do estudo foram verificar a percepção vibratória e da carga pressórica produzida pelo Acapella® blue e Green em voluntários saudáveis.
A pesquisa foi desenvolvida em um grupo de voluntários da Estácio/FIC. O período de realização da pesquisa foi de agosto de 2015 a julho de 2016.
A população foi composta por 30 alunos, cursando do 1º ao 4º semestre, para a execução da técnica proposta, utilizando os dois modelos de
Acapella®: Green e Blue. Foram incluídos os sedentários, sem patologia cardiorrespiratória e assinatura do TCLE. Foi observada diminuição na FR
quando comparados no início e final. Nos parâmetros monitorados pré-técnica, verificou-se que a maioria dos voluntários apresentaram a PA máx
reduzida após a execução da técnica e FC com um aumento mínimo, que são consideradas normais. Em relação à carga pressórica, todos os
voluntários relataram sentir maior resistência no Acapella® Blue na carga máxima. A vibração foi percebida pela maioria dos voluntários no
Acapella® Green na carga mínima no Acapella® Green na carga máxima.Observou-se, em relação a carga, que houve a predominância do aparelho
Acapella® Blue, evidenciando que se o objetivo for produzir pressão positiva expiratória o ideal seria o Acapella Blue. Já em relação à vibração,
houve a predominância do aparelho Acapella® Green, evidenciando que se o objetivo for remover secreção, o mesmo seria o mais indicado.
Ambos em relação ao voluntário e pesquisador e em ambas as cargas.
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RESUMO
A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome cardiovascular com enorme impacto na saúde pública pelas elevadas taxas de morbimortalidade a que
está associada. É o produto final de diversas alterações hemodinâmicas e complexos mecanismos compensatórios intrínsecos. Caracteriza-se por
uma redução do débito cardíaco e aumento da pressão venosa, com congestão venosa pulmonar e sistêmica acompanhadas de alterações
moleculares que conduzem a uma deterioração crônica e progressiva do coração e morte precoce dos cardiomiócitos. Dentre as consequências
dessas adaptações podem ser especificados a redução na capacidade funcional, dispnéia e fadiga, com reflexo direto na qualidade de vida.O
objetivo do estudo foi avaliar a função pulmonar, força muscular respiratória e capacidade do exercício em indivíduos com insuficiência cardíaca
submetidos a protocolo de exercícios aeróbicos e de força associados à ventilação não invasiva (VNI) quando comparada a realização destes
exercícios sem suporte ventilatório. Trata-se de um estudo de caso, realizado no Hospital das Clínicas da UFPE, no setor de Reabilitação Cardíaca.
Os voluntários foram aleatoriamente alocados em dois grupos – Grupo 1 – VNI + exercício e Grupo 2 – exercício (controle). Primeiramente,
realizaram uma avaliação que constava da avaliação da função pulmonar, força muscular respiratória e capacidade máxima por meio da
ergoespirometria e submáxima de exercício obtida pelo Glittre-ADL Test. O tempo de intervenção foi de 36 sessões ao longo de 12 semanas, e ao
final destas os indivíduos foram submetidos novamente ao processo de avaliação.Em relação a função pulmonar e força muscular, não
observamos diferença entre os valores pré e pós treinamento em ambos os grupos. Quanto a capacidade máxima de exercício, observamos no
grupo 1, um VO2 máx pré de 34,69 e pós de 42,44. No grupo 2, VO2 máx pré 14,32 e pós de 17,46. Em relação a capacidade submáxima, no grupo
1, o tempo total do Glittre – ADL Test pré treinamento 214 s e no pós 192. Já no grupo 2, pré 218s e pós 207s. Concluiu-se que ambos os grupos
tiveram melhora em relação a capacidade máxima e submáxima de exercício, porém no grupo associada a VNI valores do teste submáximo e
máximo de exercício apresenta um maior ganho.
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RESUMO
A hipertensão arterial é um problema grave de saúde pública pela sua alta predominância e morbimortalidade. Nesse sentido, medidas de
prevenção e correção são essenciais para o controle de agravos. Este estudo objetivou avaliar a qualidade de vida em idosos com hipertensão
arterial sistêmica atendidos em unidades básicas de saúde. Pesquisa transversal, descritiva, exploratória com abordagem quantitativa. A coleta de
dados foi realizada em cinco unidades básicas de saúde no município de Caucaia, por meio da aplicação de um questionário sócio demográfico e
um questionário específico para a hipertensão arterial, MINICHAL-BRASIL. A amostra foi composta por 73 idosos cujo total de 82,1% (n=60)
relataram tomar corretamente o anti-hipertensivo. Além disso, 72,3% (n=55) disseram ter casos de doenças cardiovasculares na família. A HAS foi
classificada conforme a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. De acordo com a classificação da hipertensão relacionada aos fatores de
risco modificáveis da amostra, 86,3% (n=63) regulavam sal na dieta, porém o nível de hipertensão que apresentou o maior predomínio foi o
estágio I e II. Em relação ao estilo de vida, 8,2% (n=6) ingere bebida alcoólica e 31,5% (n=23) praticavam atividade física regular. Os resultados
encontrados na aplicação do MINICHAL-BRASIL mostraram que houve um maior comprometimento no domínio Estado Mental. Dos pacientes
avaliados, foi caracterizado, em sua maioria, mulheres com idade média de 70 anos, casadas, baixa escolaridade, baixa renda familiar, na faixa de
sobrepeso ou obesidade, com risco muito aumentado de complicações metabólicas, dieta controlada, não etilista, história familiar de doenças
cardiovasculares, portadoras de diabetes e dislipidemia e PA entre controlada e estágio I e II. Esses dados sugerem a necessidade de efetivar ações
de promoção à saúde, dirigidas para a educação e prática na prevenção dos fatores de risco, proporcionando uma melhora na qualidade de vida da
população. Neste contexto, salienta-se a importância da equipe multiprofissional no controle da HAS e na prevenção das complicações crônicas.
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RESUMO
Indivíduos com diagnóstico de acidente vascular encefálico (AVE) apresentam comprometimento dos movimentos voluntários, espasticidade e
perda da atividade seletiva dos músculos responsáveis pelo controle do tronco. Nestes pacientes é evidente a dificuldade no alinhamento corporal,
redução do equilíbrio, compensações e perda de independência funcional. A perda do controle seletivo do tronco ocasionada pelo AVE é um dos
principais déficits funcionais dos pacientes com hemiparesia, pois todas as atividades funcionais normais dependem do controle de tronco como
base para o movimento. A relação agonista e antagonista do tronco demonstra o equilíbrio entre os músculos flexores e extensores através da
razão entre seus respectivos pico de torque (PT). O objetivo do estudo foi verificar a relação dos músculos flexores e extensores do tronco e
compará-las com um grupo sem hemiparesia. A pesquisa foi organizada em delineamento de estudo transversal e foi aplicada para grupos de
participantes com (grupo hemiparesia) e sem hemiparesia (grupo controle) de ambos os sexos. A diferença entre a média da variável isocinética
PT, observada nos dois grupos experimentais (controle versus hemiparesia), durante a flexão do tronco obtida na posição seated compressed (SC),
foi utilizada para se calcular o poder do teste para a amostra de 13 participantes obtidas por conveniência e por referência em cada grupo
experimental respectivo, em um total de 26 participantes considerando os dois grupos. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
com seres humanos da Faculdade de Ciências da Saúde (FS) da Universidade de Brasília (UnB) sob parecer número 752.046. O instrumento
utilizado para verificar a relação agonista/antagonista do tronco foi o dinamômetro isocinético BIODEX System 3 PRO com a alavanca do tronco na
posição SC específica para os movimentos de flexão e extensão e utilizou velocidade de 60o/segundo para análise do PT medida em
Newton/metro (Nm). Os dados descritivos foram apresentados por média ± desvio padrão (DP) e foram expressos em Nm e a distribuição de
frequência relativa em %. A avaliação da musculatura flexora e extensora do tronco (em Nm) para o GC foi de 96,18 ± 40,91 e 204,10 ± 66,01,
respectivamente e apresentou percentual médio de 46,84 ± 10,2. Para o GH foi de 60,73 ± 27,72 e 134,70 ± 52,28, respectivamente com
percentual médio de 48,89 ± 14,96. Apesar das alterações musculares ocasionadas pelo insulto neurológico, o GH apresentou compensações
musculares buscando o equilíbrio entre a musculatura flexora e extensora.
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RESUMO
As miocardiopatias (MCDP) constituem um grupo heterogêneo de doenças, do ponto de vista fisiopatológico, que afetam primariamente o
miocárdio e impedem uma parte ou totalidade do coração de se contrair normalmente, conduzindo, em última análise, a Insuficiência Cardíaca
(IC). Diversos estudos têm demonstrado associação entre fatores de risco cardiovascular (FRCV) e desenvolvimento de declínio cognitivo. O
objetivo desse estudo foi avaliar a cognição e a qualidade de vida (QV) dos pacientes com MCDP, bem como traçar o perfil epidemiológico da
amostra em estudo, verificar fatores que contribuem para o déficit cognitivo dos pacientes com IC, correlacionar o escore médio atingido na
avaliação pelo MEEM com qualidade de vida da amostra. Trata-se de um estudo de caráter exploratório, descritivo, transversal, com uma amostra
106 pacientes com IC. A coleta de dados foi realizada no período de fevereiro a março de 2016, no Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto
Studart Gomes. Para coleta de dados foi utilizado o Mine Exame de Estado Mental (MEEM) e o Questionário de Qualidade de Vida de Minessota
(QQVM). Os participantes do estudo apresentaram idade média de 50,85 ± 1,19 anos, onde 63 (59,4%) eram homens, 45 (42,%) tinham menos de
4 anos de estudo e 39 (36,8%) eram casados. Em relação aos hábitos de vida, 32 (39,62%) dos participantes eram ex-tabagistas, 46 (43,4%) exetilistas e 9 (8,5%) eram ex-usuários de drogas. Quanto à etiologia, 59 (55,7%) dos pacientes possuíam IC idiopática. Foi verificada correlação
significante (p>0,05) entre os dados obtidos pela análise de QV e classe funcional dos participantes em todas as dimensões do QQVM. Os escores
globais do MEEM e do QQVM apresentaram correlação significante em homens com menos de 4 anos de estudo (r= -0,60; p>0,05) e para
mulheres com mais de 4 anos de escolaridade (r=0,43; p>0,05). Diante dos resultados expostos, conclui-se que os pacientes com IC apresentam
alterações na cognição. A classe funcional foi o fator que mais interveio na QV dos participantes do estudo. Sendo que a QV interfere diretamente
no déficit cognitivo desses pacientes nos aspectos cognitivos de memória imediata, atenção e cálculo, evocação e linguagem.
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RESUMO
Introdução: A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) é um distúrbio da via aérea superior durante o sono. A redução do tônus muscular no
sono profundo com redução gradual do impulso ventilatório após a perda dos estímulos de vigília para respirar, combinam-se para resultar no
fechamento das vias aéreas superiores em pacientes com vias aéreas estruturalmente suscetíveis. Estudos têm demonstrado a influência do
exercício na arquitetura e eficiência do sono, embora seus protocolos, procedimentos, efeitos e mecanismos de ação não tenham sido claramente
explicados e documentados. Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar os efeitos do treinamento muscular inspiratório (IMT) no índice de apneia
e hipopneia (IAH), na sonolência diurna, na qualidade do sono e na qualidade de vida. Métodos: Este é um estudo prospectivo, intervencional,
envolvendo pacientes com SAOS diagnosticada por polissonografia. Foram realizadas mensurações da pressão inspiratória máxima (MIP), escala de
Pittsburgh, escala de Epworth e questionários de Short Form-36 para avaliação da qualidade do sono, sonolência diurna e qualidade de vida
relacionada à saúde. Os pacientes foram submetidos à IMT progressiva com uma carga inicial de 40% a 60% de MIP. A intervenção será realizada
diariamente durante 12 semanas utilizando o dispositivo inspiratório de exercício resistido por mola (POWERbreathe classic, Londres, Reino
Unido). O desfecho principal será o efeito do programa de treinamento sobre: qualidade do sono, força muscular inspiratória, qualidade de vida
relacionada à saúde. Resultados: Nesse resultado preliminar, dezoito pacientes foram selecionados. Idade média 62 ± 13 anos, altura 166,8 ± 9,5
cm, pescoço 38,7 ± 3,5 cm, peso 85,8 ± 16,4 Kg, IMC inicial e final 30,8 ± 5,1 e 30,5 ± 4,9 respectivamente (P = 0,88). O MIP inicial e final foi de 105
(67-120,3) e 133 (98,7-152) respectivamente (P = 0,0007), Epworth foi 9 (3,5-14) e 4,5 (2,4-10,7) respectivamente (P = 0,03), A escala de Pittsburgh
foi de 5,5 (4-7,8) e 3,5 (2,2-6,7) respectivamente (P = 0,04) e SF-36 1,2 (1,1-1,3) e 1,2 (1-1,3) respectivamente (P = 0,67). Conclusão: Esses dados
preliminares mostraram que IMT com POWER breathe clássico no protocolo apresentado pode melhorar a qualidade do sono de pacientes com
SAOS.
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RESUMO
A fisioterapia trata-se de uma ciência que visa proporcionar a melhoria de vida, promovendo a manutenção da vida do ser humano. Esta decorre
sobre uma formação de um profissional ético, moralista, com preceitos de levar a saúde a quem necessita, respeitando os princípios
éticos/bioéticos, morais e culturais do indivíduo e da coletividade. O currículo do referido curso busca promover uma conscientização profissional
ligada ao ensino, pesquisa e extensão, desenvolvendo atividades curriculares que estimulem a atuação em todos os níveis da saúde. Visto que deve
fornecer de fato, subsídios para que os mesmos possam ter uma formação generalista e ampla acerca da fisioterapia, mas é a partir dos
estudantes, da busca pelo conhecimento sobre Fisioterapia que os aprofundamentos sobre esta ciência ficam mais evidentes. A fundamentação de
como se dá a profissão e suas ferramentas, são pontos que os estudantes do curso devem estar em constante busca. O estudo teve por objetivo
analisar o nível de conhecimento dos novos ingressos do curso de fisioterapia em um Centro Universitário no estado do Ceará sobre essa ciência
da saúde. Trata-se de estudo transversal, a partir de um questionário com alunos do curso de Fisioterapia do primeiro semestre do Centro
Universitário Estácio do Ceará, com uma amostra de 196 discentes pertencentes ao primeiro período do referido curso do ano de 2016. Para a
coleta dos dados foi elaborado um questionário pela autora e orientadora, contendo questões objetivas e subjetivas. Somente foram submetidos à
pesquisa aqueles que estiveram de acordo com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após a conclusão da coleta de dados, os dados
quantitativos foram expostos em planilha no Excel, e os dados qualitativos apreciados com base nas respostas descritivas obtidas. O estudo foi
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da instituição com o número: 1.102.819. Os ingressantes no curso são mulheres (79%), com média de
idade de 20,6 anos; naturais de Fortaleza (54,4%) e residentes na capital (62,9%). A maioria (67,8%) é estudante profissional e cursa a primeira
graduação (92%). Em relação à satisfação pela escolha do curso, 65,1% encontram-se muito satisfeitos e 32,3% satisfeitos, com 6,7% citando em
desistência pela incerteza da escolha, baixo salário, dificuldade em conseguir Financiamento Estudantil, e dificuldades com disciplinas. Sobre
expectativas como futuros profissionais da saúde, 45,1% esperam ser bons profissionais, 18,5% bem sucedidos, 13,3% reconhecidos, 6,2% desejam
ter realização profissional, e 29,2% citaram outros motivos. As áreas mais conhecidas entre os ingressos são a Desportiva com 65,3%, Respiratória
64,8%, Traumato-Ortopética 52,6%, e Dermatofuncional (37,8%), dentre outros. Cerca de 66,8% afirmaram já ter precisado ou conhecer alguém
que precisou de tratamento fisioterapêutico, que gerou motivo pela escolha. Sobre a atuação, 42,6% acreditam que a atuação do Fisioterapeuta
seja relevante na Atenção Secundária, 36,8% na Atenção Primária, 26,3% na Atenção Terciária e 55,6% afirma ter conhecimento do papel do
fisioterapeuta para além da reabilitação. Os novos ingressos apontam para um conhecimento acerca da área e campo de atuação, e muitos até por
já terem vivenciado a condição de pacientes. Além disso, estão satisfeitos com a escolha do curso com expectativas motivadoras para o
conhecimento técnico-científico.
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RESUMO
A OOAF associada à pressão expiratória positiva (PEP) é utilizada como técnica fisioterapêutica para a desobstrução brônquica e vem sendo
estudada desde a década de 80. Pode ser definida como a aplicação terapêutica periódica ou intermitente de resistor de limiar pressórico do tipo
gravitacional à fase expiratória do paciente. A aplicação deste resistor permite a frenagem do fluxo expiratório pela produção de curtas e
sucessivas interrupções à passagem deste, produzindo assim, uma repercussão oscilatória de alta frequência, a qual é transmitida à região traqueal
e à árvore brônquica, fazendo com que ocorra o “descolamento” e o deslocamento das secreções traqueobrônquicas. Porém, ainda existe uma
lacuna, no que diz respeito a possibilidade de realização da técnica de OOAF com o Shaker através de uma traqueia possibilitando a sua execução
com o paciente deitado. Objetivou-se avaliar o desempenho da execução da OOAF, pelo Shaker através da adaptação de uma traqueia de maior
extensão ao bocal do aparelho. Trata-se de uma série de casos, randomizado, com intervenção, sem grupo controle, realizada em voluntários do
Centro Universitário Estácio do Ceará, Fortaleza-CE, no período de agosto de 2016 a julho de 2017. A população foi composta por 23 alunos da
instituição cursando do 1º ao 4º semestre dos cursos da Saúde. O voluntário permaneceu na posição sentada com os cotovelos apoiados em uma
mesa, um pesquisador sustentando o aparelho com uma das mãos na boca do paciente e ao mesmo tempo em que orientará uma inspiração
lenta, profunda e máxima pelo nariz e uma expiração pela boca com maior fluxo e pressão abdominal, sem, no entanto, realizar uma expiração
forçada. O voluntário realizou duas execuções da técnica por 2 ciclos respiratórios, seguindo a mesma ordem adotada durante a execução dos
treinos para observar qual aparelho apresentou maior vibração. Em seguida, o voluntário executou o mesmo procedimento, mas com o outro
aparelho. Durante a execução do Shaker® Classic com traqueia adaptada, o voluntário utilizou o aparelho tanto na posição sentado como deitado
(dependendo do sorteio que era realizado antes da técnica), pois a traqueia permite uma maior mobilidade de execução do aparelho. Já o Shaker®
Classic foi utilizado apenas sentado, seguindo os princípios de utilização. Sendo assim, foi possível identificar através do voluntário a percepção de
maior vibração em suas devidas posições. Na posição deitado, o voluntário foi colocado em decúbito dorsal confortavelmente acomodado, com
apoio de cabeça. Assim o mesmo realizou a técnica deitado e logo após sentado, respondendo ao pesquisador em qual posição o aparelho
ofereceu maior vibração. A monitoração com o microcontrolador foi mensurada em todas as posições e no aparelho com e sem a adaptação. Ao
final do procedimento foram monitoradas novamente a PA, FC, SatO2, FR e questionado a presença de tontura, cefaleia, desconforto, plenitude
(pulmão muito cheio de ar) ou outras sensações. Resultados: Dos voluntários participantes da pesquisa tivemos 20 mulheres e 3 homens com
idades entre 18 e 48 anos. Considerando a utilização do SCA (Shaker® Classic com adaptação) e SCSA (Shaker® Classic sem adaptação) na posição
sentado, 10 voluntários relataram uma maior vibração do SCA e 13 do SCSA. Na utilização do SCA nas duas posições, 10 relataram uma maior
vibração do Shaker® Classic adaptado na posição sentado, 11 descreveram o SCA na posição deitado e 2 referiram que não houve diferença entre
os aparelhos. Concluiu-se que o Shaker® classic com adaptação de uma traqueia de maior extensão mostrou-se bem eficaz na posição de decúbito
dorsal e sentado tendo efeitos bem semelhantes ao modelo Shaker® Classic.
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RESUMO
A estimulação precoce consiste num conjunto de técnicas que possuem como objetivo, interferir de forma positiva no desenvolvimento
neuropsicomotor de crianças que podem desenvolver alterações no seu trajeto. Baseia-se em padrões de desenvolvimento normal, empregando
procedimentos apropriados que permitirão maior independência, autoestima e inter-relação social, pois não se categoriza apenas por ser um
padrão de apoio integrado a criança e sua família, sendo também um sistema de intervenção estipulada e apropriada a favorecer a evolução da
criança enquanto pessoa, portadora de direitos. As microcefalias, como as demais anomalias congênitas, são definidas como alterações de
estrutura ou função do corpo que estão presentes ao nascimento e são de origem pré-natal, é uma anomalia em que o Perímetro
Cefálico (PC) é menor que dois ou mais desvios-padrão(DP) do que a referência para o sexo, a idade ou tempo de gestação. O estudo tem
o objetivo de despertar o interesse dos profissionais de saúde quanto a intervenção precoce em crianças com microcefalia, sendo este um assunto
atual de impacto social. Trata-se de uma revisão da literatura utilizando informações dos bancos de dados do Ministério da saúde e Biblioteca
Virtual de Saúde, acerca de estimulação precoce em crianças com microcefalia. Foram critérios de inclusões artigos publicados nas bases de dados
recém-citadas, no período de 2012 a 2016, com os seguintes descritores selecionados a partir das definições encontradas nos Descritores em
Ciências da Saúde (DeCS), sendo eles: Estimulação precoce, Microcefalia, Desenvolvimento da criança, sendo os mesmos selecionados na língua
portuguesa e que se encontrassem disponíveis em texto completo. Para a realização da busca dos estudos foram feitas combinações entre os
descritores utilizando-se o operador booleano AND. Os resultados apontam que as principais medidas de estimulação precoce são: estimulação
visual, auditiva, motora, função manual, habilidades cognitivas, sociais e fala, com isso ampliando a capacidade da criança na destreza dos
estímulos gerando um perfil de reação e oferecendo um ambiente propício para realização de atividades fundamentais para o seu
desenvolvimento. Conclui-se que a intervenção precoce em crianças com microcefalia é primordial para seu desenvolvimento, fornecendo melhor
qualidade de vida e assim inserindo-os no âmbito social. Apesar de haver diretrizes e protocolos relacionados ao tema, ainda há escassez na
quantidade de evidências cientificas para melhor orientar e direcionar os profissionais em suas intervenções.
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RESUMO
Diversas alterações ósseas como a osteonecrose da cabeça do fêmur e a não junção distal da tíbia caracterizam pela dificuldade de
remodelamento ósseo e cura. Portanto com a finalidade de proporcionar reparos ósseos através de técnicas minimamente invasivas, a terapia
com células tronco tem sido um potencial método de se gerar novos tecidos e acelerar o processo de reparo. Sendo assim, este projeto visa à
diferenciação de células tronco mesenquimais derivadas de tecido adiposo humano em osteoblastos, proporcionando uma base para o
desenvolvimento de futuros trabalhos nos campos de engenharia de tecidos e medicina regenerativa. Os objetivos deste estudo foram caracterizar
as células tronco do tecido adiposo humano (hASCs) e diferênciá-las em osteoblastos. O tecido adiposo fornece uma grande quantidade de células
tronco adultas que apresentam diferenciação in vitro nas linhagens de adipócitos, condrócitos, osteoblastos, células neurais, endoteliais e
cardiomiócitos. As hASCs podem ser obtidas a partir da digestão da fração vascular estromal desse tecido. Para caracterização das hASCs são
utilizadas técnicas imunofenotípicas que identificam marcadores de superfície de células tronco mesenquimais, como CD90, CD73 e CD105.
Quando estimuladas por sinais moleculares adequados como fatores de crescimento e proteínas da matriz extracelular como colágeno e
osteonectina, as hASCs podem diferenciar-se em osteoblastos e servir de fonte celular para o reparo de defeitos ósseos. Várias moléculas tem sido
associadas à diferenciação dos osteoblastos e podem ser utilizadas como marcadores da atividade dessas células, dentre elas a enzima fosfatase
alcalina (FA) que aumenta a concentração de íons fosfato levando a mineralização da matriz extracelular e o colágeno tipo I que representa 90%
do conteúdo proteico na matriz do tecido ósseo. Diversas alterações ósseas como a osteonecrose da cabeça do fêmur e a não junção distal da tíbia
exigem abordagens terapêuticas que favoreçam o processo de remodelação e cicatrização de forma a otimizar a cura. Atualmente o método mais
aplicado para reparar defeitos ósseos tem sido a aplicação de auto-enxertos, no entanto esta técnica exige a realização de mais procedimentos
cirúrgicos para obtenção do enxerto e com isso maiores morbidades são geradas ao paciente tendo em vista a criação de uma nova lesão em um
tecido antes saudável. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (Parecer nº ETIC 0107.0.203.000-10). Para diferenciação em osteoblastos serão utilizadas população de células extraídas de lipoaspirado humano e armazenadas
no laboratório de sinalização celular e nanobiotecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Para realizar a diferenciação das hASCs em
osteoblastos, será utilizado o Kit de diferenciação osteogênica. A quantificação de colágeno será realizada com o kit collagen assay e da fosfatase
alcalina pelo ensaio de BCIP-NBT. A caracterização das hASC foi realizada utilizando citometria de fluxo e análise morfológica. A análise dos
histogramas das hASCs em meio de cultura basal demonstrou que 99,7% das células expressam CD147, 99,1% CD105, 91,7% CD90, 99,4% CD73 e
98,9% CD13. A análise morfológica demonstrou que 99% das células apresentaram caracteristicas morfológicas de hASCs. Os resultados parciais
demonstram que a população de células extraídas do lipoaspirado e armazenadas trata-se de células-tronco mesenquimais humana, portanto
apresentam grande capacidade de diferenciação.
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RESUMO
Vibração é um estímulo mecânico caracterizado por movimentos oscilatórios, no qual a intensidade varia de acordo com a frequência, amplitude e
magnitude do movimento gerado. As contrações musculares rítmicas provocadas durante a exposição à vibração podem alterar parâmetros
cardiovasculares. Contudo estudos científicos sinalizam que estas alterações são mínimas e revertidas após um curto período de tempo
(aproximadamente 15 minutos), e assim parâmetros como pressão arterial e frequência cardíaca voltam ao normal .Este trabalho teve como
objetivo determinar as alterações na saturação de oxigênio, glicemia, pressão arterial e frequência cardíaca de idosos submetidos a vibração em
plataforma vibratória.Pesquisa clínica, realizada na Universidade Estácio de Sá, campus Cabo Frio com 10 idosos de ambos os sexos com idade a
partir 60 anos de idade. Os instrumentos utilizados para avaliação foram esfingmomamometro e estetoscópio para medida da pressão arterial e
para a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca foram aferidas pelo equipamento Choicemed de fabricação tailandesa. Para a medida da
glicemia foi utilizado o glicômetro da marca Accu check da Roche . O equipamento utilizado foi uma esteira vibratória da marca Treo Fitness v209,
com frequência máxima de vibração de 35Hz, velocidade de 1-16 e amplitude de 8mm.Os pacientes foram colocados na plataforma vibratória com
os joelhos semifletidos. A velocidade foi aumentada gradativamente, a cada 2 minutos, iniciando com a velocidade (4) que é equivalente a
frequência de 8,75 Hz, após foi alterada para a velocidade de (8) que equivale a 17,50 Hz, a velocidade a seguir foi aumentada para (12)
equivalente a 26,25 Hz e a última velocidade de (16) chegando a frequência máxima do aparelho de 35 Hz. O modo utilizado foi o manual e o
tempo total de vibração foi de 10 minutos sendo dividido em 30 segundos de trabalho e 30 segundos de repouso. A amplitude foi de 8mm durante
todo o período de intervenção No total foram realizadas 14 sessões, uma vezes por semana cada atendimento. As medidas foram realizadas antes
do início do uso da plataforma vibratória, 4 minutos após o início, imediatamente após o término e 2 minutos após o término do uso da
plataforma vibratória. A ANOVA com medidas repetidas demonstrou redução significativa da pressão arterial diastólica 2 minutos após a utilização
da plataforma vibratória com p = 0,01 e também houve redução significativa (p = 0,001) da saturação de oxigênio durante a utilização da
plataforma vibratória. Conclui-se que, no grupo estudado, houve redução da pressão arterial diastólica e da saturação de oxigênio entre a primeira
e a última sessão de atendimento. Não houve alteração na glicemia e na pressão arterial sistólica.
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RESUMO
A lombalgia não é uma doença da coluna vertebral e sim o termo usado para retratar dores relacionadas à doença da coluna vertebral região
lombar. Representa entre 60 a 85% das queixas de uma pessoa ao longo de sua vida. Um fator importante desencadeante de dor é a carga
mecânica suportada pela coluna lombar gerada pelo peso corporal, forças externas e tensão muscular, os discos vertebrais, facetas, músculos e
ligamentos. Assim um desequilíbrio entre estes componentes gera uma instabilidade segmentar levando ao desenvolvimento da síndrome lombar.
O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos de um protocolo de tratamento fisioterapêutico que associa cinesioterapia e o uso da Bandagem
Neuromuscular sobre a dor, força muscular e amplitude de movimento de tronco e membros inferiores, capacidade funcional e qualidade de vida
de um paciente com lombalgia. O delineamento desta pesquisa é de estudo de caso e o método foi experimental e quantitativo. Foi realizado no
Núcleo de Práticas da Saúde da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos no Setor de Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia no período de abril a
maio de 2017. A participante apresentava 60 anos, profissão de doméstica e diagnóstico clínico de lombalgia há dez anos. O protocolo de
tratamento incluiu cinesioterapia para fortalecimento do tronco e membros inferiores com técnicas de estabilização segmentar associada a
aplicação de bandagem neuromuscular (BN) durante 12 sessões. As avaliações foram aplicadas foram: a Escala Oswestry Low Back Pain Disability
Questionnaire (OLBPDQ) e o Questionário Quebec Back Pain Disability Questionary (QBPDQ) para avaliação de incapacidade na lombalgia,
Questionary Short Form Health Survey-36 (QSF-36) para avaliação de qualidade de vida, Escala Visual Analógica da dor (EVA), teste de força
muscular e goniometria. Os resultados referentes a avaliação no nível da incapacidade funcional demonstram uma melhora de 10% pela escala
OLBPDQ e uma melhora importante de 65% pela escala QBPDQ. Os escores do questionário QSF-36 apontaram melhora de 15% na qualidade de
vida da paciente. A EVA resultou em obliteração da dor lombar a partir da 9° sessão mantida até o encerramento do estudo. Houve ganho de força
muscular completo para todos os músculos do tronco e membros inferiores bem como da amplitude de movimento do tronco. Conclui-se que a
aplicação do protocolo de tratamento fisioterapêutico proposto, com associação de cinesioterapia e BN, mostrou-se eficaz na melhora da
capacidade funcional e da qualidade de vida da paciente deste estudo, provavelmente em consequência da melhora da força muscular e amplitude
de movimento de tronco e membros inferiores e da dor lombar. Entretanto para uma melhor avaliação é conveniente a pesquisa por um período
maior e com número maior de indivíduos.
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RESUMO
A crioterapia e a termoterapia são modalidades terapêuticas empregadas em lesões articulares e no alívio da dor músculo esquelética. A literatura
mostra que o efeito fisiológico do frio envolve redução da atividade do fuso muscular, elevando seu limiar de disparo e diminuindo a estimulação
aferente e, assim, quanto maior o tempo de aplicação, menor será a transmissão dos impulsos relacionados à temperatura. A aplica¬ção local do
calor relaxa os músculos, reduz a excitabilidade dos fusos musculares, aumenta a atividade dos órgãos tendinosos de Golgi (OTG), provoca
vasodilatação, aumenta oxigenação e a taxa metabólica local. A força muscular é um parâmetro importante para diagnosticar a etiologia de
doença, definir e acompanhar estratégias de reabilitação do paciente fisioterapêutico. Assim, este trabalho buscou avaliar como crioterapia ou
termoterapia pode interferir na força muscular do bíceps, utilizando a atividade eletromiográfica superficial como ferramenta de avaliação. Para o
estudo, foram selecionados dezessete indivíduos jovens, com boa saúde e sem histórico de lesão nos membros superiores. Todos assinaram o
TCLE, responderam a um questionário clínico e foram avaliados quanto a frequência cardíaca e pressão arterial, peso e altura, bioimpedância e
circunferência de quadril. Antes e depois dos testes, os dois membros superiores (dominante e contralateral) foram medidos quanto: ao perímetro
na altura do ventre do bíceps relaxado e contraído; dobra cutânea de ambos os bíceps e tríceps; e, força (dinamômetro - kgf) de ambos os bíceps,
em contração isométrica concêntrica de flexão de cotovelo com supinação, simultaneamente com a eletromiografia. No teste de crioterapia, os
voluntários receberam aplicação de gelo moído (1 kg), durante quinze minutos. Na termoterapia, os voluntários foram submetidos a ondas de
ultrassom contínuo (1 MHz - 0,8 w/cm2), por 7 minutos. Cada indivíduo serviu como seu próprio controle, com intervalo variando de 7-10 dias
entre os testes, sendo, na ocasião, todas as avaliações refeitas. O estudo foi aprovado pelo CONEP (nº 56207416.3.0000.5103). Após todas as
avaliações, foi observado que as ondas de ultrassom contínuo não interferem em nenhum dos parâmetros avaliados. De acordo com a literatura,
para efeito térmico, o tecido deve chegar a 40-45°C por, no mínimo, 5 minutos. No entanto, a geração de calor pode variar, inclusive, com a
quantidade de proteína (quanto mais proteína, mais calor gerado) e gordura (quanto mais gordura, menos calor gerado) do tecido avaliado. Já na
crioterapia, observamos diminuição da força do bíceps do membro dominante (p<0,01). E, na eletromiografia, apesar da velocidade de condução
do sinal elétrico das unidades motoras ativas, dado pelo valor da mediana, não ser alterada em nenhum tratamento, os valores do RMS (root
mean square) mostram que a crioterapia diminui significativamente (p><0,05) a amplitude de sinal emitido pelas unidades de placas motoras do
bíceps do membro dominante. Na eletromiografia, o RMS é o parâmetro que mais corresponde aos aspectos fisiológicos do comportamento das
unidades motoras durante a contração, sendo recomendado para avaliar o nível de atividade do músculo. Assim, conclui-se que a crioterapia não
altera a velocidade de condução do potencial elétrico ao longo das fibras musculares mas diminui a quantidade de unidades motoras que
despolarizam, diminuindo, consequentemente, a força do músculo. Com relação à crioterapia, nossos dados concordam com vários trabalhos
publicados, nos mais diversos grupamentos musculares, tempos e formas de resfriamento tecidual, que também destacam a redução de força
muscular. Além do efeito sobre os receptores sensoriais (OTG e fuso muscular), o efeito aqui descrito pode ter outras explicações que podem ser
únicas ou podem se somar para o efeito final: redução da extensibilidade do tecido conjuntivo e/ou aumento da viscosidade sanguínea e/ou
redução da sensibilidade do cálcio ao complexo
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RESUMO
A Bronquiectasia é uma dilatação irreversível de um ou mais brônquios, normalmente sendo resultado de patologias crônicas e inflamatórias
levando a presença de expectoração purulenta. As técnicas de fisioterapia respiratória possuem o objetivo de aumentar a permeabilidade das vias
aéreas, evitar quadros secretivos, além de favorecer a desobstrução. Outra terapêutica que tem cada vez mais recebido destaque são os produtos
naturais, e os estudos tem fornecido uma grande variedade de agentes potencialmente uteis na clínica, proporcionando um grande recurso na
elaboração de novas drogas, pois esta variedade de moléculas químicas produz um grande espectro de atividades farmacológicas. A aromoterapia
é derivada das técnicas da medicina tradicional, em que nos dias atuais associadas ao desenvolvimento tecnológico, é usada como uma terapia
complementar aos métodos tradicionais ou alternativa. A pesquisa tem como objetivo analisar a efetividade da aromaterapia, através da inalação
do óleo essencial de eucalipto globulus, associada à reabilitação pulmonar em pacientes com bronquiectasia. Trata-se de um estudo de casos, que
consiste de um projeto piloto, que está sendo realizado na Clínica Escola da Faculdade Estácio do Recife, no período de agosto de 2016 a julho de
2017. A amostra, do tipo conveniência, composta por 3 voluntários bronquiectásicos, sedentários, de ambos os sexos, com idade maior que 18
anos. Todos os voluntários foram submetidos a uma avaliação pneumofuncional e em seguida iniciaram o tratamento de reabilitação pulmonar
associada à nebulização com óleo essencial de eucalipto globulus. O índice de Tiffenau apresentou aumento da 1ª avaliação para a 2ª avaliação
com redução da quantidade de secreção eliminada ao longo das 10 sessões, apesar de não ter tido alterações do Peak Flow antes e depois a cada
sessão. De acordo com os resultados, a reabilitação pulmonar associada à nebulização com óleos essencial de Eucalipto Globulus mostrou-se eficaz
como opção terapêutica na melhora da função pulmonar em pacientes com Bronquiectasia.
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RESUMO
A fisioterapia possui um modelo teórico que guia sua prática e sua pesquisa a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), essa classificação
constitui-se em uma abordagem com múltiplas perspectivas para descrever a funcionalidade e incapacidade como um processo interativo e
evolutivo, por isso surgiu o interesse em fazer esse acompanhamento em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para extrair informações desses
pacientes em relação a sua funcionalidade e incapacidade. O projeto teve como objetivo analisar a funcionalidade de pacientes hospitalizados em
unidade de terapia intensiva de um hospital de referencia na cidade de Fortaleza/CE, bem como avaliar o grau de força muscular e a
funcionalidade no momento da alta do Centro de Terapia Intensiva. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, longitudinal, documental,
prospectivo e com abordagem quantitativa dos resultados. Foram pesquisados 123 prontuários de pacientes no período da coleta,
independentemente da idade, do gênero, e da patologia. A média de idade dos participantes foi de 52,67 ±11,7 anos, a média de tempo de
internamento foi 18,87 dias de internamento na Unidade de Terapia Intensiva. O gênero predominante na pesquisa foi do sexo masculino 62,60%
(n=77). Foi avaliada a funcionalidade como sentar a beira do leito, capacidade de tosse, mudança de decúbito no leito e mobilidade das
articulações, também foi utilizada a Avaliação da musculatura periférica (MRC), contatou-se que 71,54%, dos pacientes obtiveram melhora no seu
quadro após a alta da UTI, sendo encaminhados para outros setores do Hospital. A partir dos achados deste estudo, pode-se concluir que os
pacientes que internados na UTI desse Hospital de referencia da cidade de Fortaleza/CE, no período do estudo obtiveram melhora na
funcionalidade, sendo assim com um melhor prognóstico após a alta dos cuidados de terapia intensiva. Estudos mais aprofundados sobre a
funcionalidade desse tipo de paciente e fatores que facilitam e que dificultam essa análise poderão ser desenvolvidos utilizando como subsídio os
resultados aqui apresentados.
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RESUMO
O uso de indicadores serve de subsídio para o monitoramento de eventos adversos, eventuais erros e para medir informações relevantes sobre
diferentes atributos e dimensões, podendo de uma forma indireta avaliar o desempenho do sistema de saúde, e também como mecanismo de
análise numérica dentro das Unidades de Terapia Intensivas (UTI). O estudo teve como objetivo analisar os indicadores de uma Unidade de Terapia
Intensiva Adulta, traçando o perfil do diagnóstico dos pacientes internados na UTI em estudo e verificando as taxas de ocupação, tempo de
permanência na UTI e de uso da Ventilação Mecânica, bem como o sucesso de desmame da mesma. A pesquisa foi de caráter descritivo,
exploratório, longitudinal, documental, prospectivo e de abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada de agosto/16 a março/17,
conforme aprovação do Comitê de Ética do referido hospital. A população foi constituída pelos prontuários dos pacientes internados nas UTI
Adulta. A amostra em estudo apresentou como idade média 40,50 ± 0,50 anos, com 81,57 ± 1,27 de prevalência do gênero masculino, onde a
patologia predominante foi o Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), que se sobressaiu como causa principal de internação, apontando uma taxa de
internação de 99,72%, com um tempo de internação que corresponde a 16,79 dias, e com 9,47 dias de um tempo médio de utilização de
ventilação mecânica, sendo que 14,19% permaneceram em ventilação mecânica prolongada, sendo que nessa UTI a taxa de utilização de
ventilação mecânica foi de 76,08%, porem o sucesso no desmame da ventilação mecânica foi de 54,09%. Com o levantamento desses indicadores,
que são essenciais para tomada de medidas no hospital em estudo, pode-se evidenciar também a importância deles para o meio profissional,
proporcionando novas estratégias para combater os pontos negativos e fortalecer os pontos positivos da instituição, além de apontar o tipo de
paciente presente na UTI Adulta do hospital, contribuindo diretamente para a gestão da qualidade e do cuidado.
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RESUMO
O envelhecimento é uma realidade da população mundial. Entre os anos de 1950 a 2050, o número de pessoas com idade igual ou superior a 60
anos poderá representar 21% da população. Apesar da gerontologia apresentar avanços em suas pesquisas no que diz respeito as condições de
senescência e senilidade, ainda é um desafio envelhecer de modo saudável, pois, muitas vezes, o processo natural do envelhecimento vem
acompanhado de complicações da capacidade funcional como, por exemplo, alterações do equilíbrio corporal. Perdas no controle do equilíbrio,
diminuição da massa muscular, alterações do sistema vestibular e o próprio medo de cair, entre outros, são fatores que predispões os idosos a
quedas e estas podem ter consequências graves. Para que haja o controle do equilíbrio é necessário que os sistemas visual, vestibular e
somatossensorial respondam às variações de posição do indivíduo de forma voluntária ou involuntária. A prática regular de exercícios físicos é uma
estratégia preventiva primária, atrativa e eficaz, para manter e melhorar o estado de saúde física e psíquica em qualquer idade, tendo efeitos
benéficos diretos e indiretos para prevenir e retardar as perdas funcionais do envelhecimento. Além disso, exercícios específicos para o treino do
sistema vestibular, como o Protocolo de Cawthorne and Cooksey (PCC), proporcionam o acontecimento de novos rearranjos das informações
sensoriais periféricas, promovendo a evolução nas reações de equilíbrio. Assim, o objetivo desta pesquisa foi verificar a influência dos exercícios do
PCC sobre o equilíbrio, marcha e medo de cair em idosos ativos com labirintite do Programa Vida Ativa Estácio-Unimed de Ourinhos. Trata-se de
uma pesquisa quantitativa experimental realiza no Núcleo de Práticas de Saúde da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos com idosos do Programa
Vida Ativa Estácio-Unimed de Ourinhos aprovada em Comitê de Ética em Pesquisa sob CAAE 46555015.9.000.5379. Este Programa, que já existe há
cinco anos, tem a colaboração de docentes e discentes dos cursos de educação física, fisioterapia, enfermagem para a orientação da prática de
exercícios físicos. No total participaram 60 idosos, contudo foram incluídos nos resultados desta pesquisa somente 20 idosos ativos, de ambos os
gêneros, diagnosticados com labirintite e que não fazem uso de medicamentos. Os participantes realizam exercícios físicos supervisionados com
frequência de 2 vezes semanais por 60 minutos. Durante 20 aulas foi acrescido a aula habitual os exercícios do PCC para reabilitação do sistema
vestibular. Os testes aplicados foram: Timed up and go test (TUG) para a avaliação do equilíbrio dinâmico e marcha, Teste de Tinetti (TT) para
marcha e equilíbrio estático e dinâmico, Tadem Gait Test (TGT) para equilíbrio dinâmico e propensão a quedas, Escala de Eficácia de Quedas Internacional- Brasil (FES-I-BR) que avalia o medo de cair foram aplicados antes e após a realização da intervenção. Os resultados apontaram
evolução positiva, com melhora em relação a avaliação inicial, para todos os testes aplicados: FES-I-BR 20,75%, TUG 21,66%, o TT 10,28% e o TGT
44,26%. Pode-se concluir deste estudo que o PCC para reabilitação do sistema vestibular foi instrumento para melhora do equilíbrio, marcha e
diminuição do medo de cair dos idosos ativos com labirintite deste estudo. Contudo, é necessário salientar que muitas variáveis envolvem o
equilíbrio em idosos, portanto novas pesquisas necessitam ser realizadas para que essa proposição se aperfeiçoe cada vez mais.
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RESUMO
Este artigo tem como propósito realizar um estudo a respeito do tempo de exposição de estudantes universitários à luz azul violeta emitida pelos
aparelhos eletrônicos, visto que, na atualidade, as pessoas, de modo geral, permanecem grandes períodos de seu tempo expostas a esse tipo de
luz, seja em celulares, TVs, tablets, computadores. A exposição incorreta à iluminação artificial emitida por esses aparelhos confunde as
informações cerebrais, gerando alterações, prejuízos, tornando-se ofensivos à saúde e ao funcionamento do corpo humano. As adaptações que o
corpo humano sofre com as inúmeras influências à exposição a esses equipamentos, de forma descontrolada, altera e prejudica a função da
glândula pineal, mudando o ciclo sono-vigília. Pretende-se, ainda, mostrar as consequências dessa exposição, tais como perda de sono, cansaço,
estresse e falta de atenção. Trata-se de um estudo de campo, investigativo, com abordagem quali-quantitativa que teve como método aplicação
de questionários estruturados e semiestruturados, sendo que a coleta de dados foi realizada em outubro e novembro de 2016, com 120
estudantes, a maioria mulheres, com idade de 18 a 23 anos, do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, MG. Detectou-se
que o celular é utilizado por 100% dos discentes pesquisados e o uso desse equipamento é de 8 a 12 horas diárias. O uso do celular se dá 95,8% no
ambiente de descanso e o resultado da investigação é o seguinte: 80,9% dos estudantes se queixaram de cansaço no dia seguinte; 80,9% sentemse irritados; 80% mostram baixa concentração e 72,4% apontaram dores de cabeça. Esses distúrbios comportamentais e do sono são associados à
exposição excessiva aos equipamentos eletrônicos. Os entrevistados relataram não fazerem uso dos aplicativos que existem no mercado para
diminuir a intensidade da luz nos aparelhos eletrônicos, tampouco têm conhecimento dos mesmos, bem como da influência dessa luz artificial na
secreção de hormônios, como a melatonina. São exemplos de aplicativos que alteram a luminosidade: o Blue light Screen Fitter, o Blue light Fitter
pro, o Olho proteja, o Filtro azul claro.
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RESUMO
A desregulação das funções do endotélio, pode ocorrer em consequência de diversas doenças, dentre elas a diabetes. A hiperglicemia crônica, leva
à piora no relaxamento dependente do endotélio, causado pela perda da biodisponibilidade do óxido nítrico (NO), caracterizando a disfunção
endotelial. Lectinas, que são proteínas que se ligam reversivelmente a estruturas glicanas celulares, resultando em diversas atividades biológicas,
podem modular os eventos fisiopatológicos da diabetes. A lectina de Canavalia brasilienses (ConBr), além de fosforilar o receptor de insulina,
possui efeito relaxante em aortas isoladas de ratos normoglicêmicos via NO. Diante deste cenário, o objetivo do estudo foi investigar o efeito
relaxante in vitro da sementes de Canavalia brasiliensis e a via do óxido nítrico em artérias aorta e mesentérica de ratos normoglicêmicos e
diabéticos. Ratos Wistar (180-300 g), manipulados de acordo com os princípios estabelecidos pelo Comitê de Ética da UECE (CEUA N°
12.776.260-4), receberam streptozotocina (STZ; 65 mg/kg, i.p.). Após oito semanas da indução da diabetes, as artérias aorta e mesentérica foram
montadas em banhos para órgãos com solução de Tyrode. Após um período de estabilização (40 min) sob tensão de 0,75 g, foi avaliada a
responsividade contrátil à fenilefrina (Phe), relaxante à acetilcolina (ACh) e o efeito relaxante da ConBr (10-100 µg/ml) nos tecidos. Na investigação
da via do NO no efeito da ConBr, os tecidos foram previamente incubados com L-NAME (100 µM), ODQ (10 µM), atropina (1 µM) ou Tyrode 0Ca2+
para avaliar a participação da NO sintase (NOS), da guanilato ciclase (GC), do receptor muscarínico e do Ca2+ extracelular, respectivamente. Após 8
semanas de diabetes, a disfunção endotelial foi confirmada pela redução das respostas contrátil e relaxante nos dois tecidos em comparação aos
normoglicêmicos. ConBr apresentou efeito relaxante nas artérias aorta (86%) e mesentérica (77%) de animais normoglicêmicos, confirmando a
disfunção endotelial. ConBr utiliza o receptor muscarínico/NO/GC e Ca2+ extracelular na indução de relaxamento em artéria aorta e mesentérica
de animais normoglicêmicos. Em animais diabéticos, a ConBr induziu relaxamento semelhante na artéria aorta (92%), porém este efeito foi
atenuado na artéria mesentérica (53%). Quanto ao mecanismo de ação, em artérias de animais diabéticos, não há participação do receptor
muscarínico. A ConBr possui efeito relaxante em vasculatura de animais normoglicêmicos e diabéticos, porém envolve mecanismos diferentes na
ativação da via do óxido nítrico.
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RESUMO
A cefaleia do tipo tensional é extremamente comum, afetando cerca de 90% da população de modo geral e geralmente associa-se a uma
contração prolongada dos músculos cefálicos como reação a situações de estresse ou tensão, podendo provocar alterações no posicionamento da
coluna cervical bem como desconforto, podendo influenciar de forma negativa na qualidade de vida do indivíduo. A fisioterapia entra como
tratamento não-farmacológico para tal disfunção, utilizando-se de várias técnicas manuais visando a diminuição da dor, intensidade, duração e
frequência das crises. Sendo assim, esta pesquisa objetivou verificar os efeitos da manipulação de alta velocidade e baixa amplitude em portadores
de cefaleia tensional. Trata-se de um estudo quase-experimental, do tipo transversal, descritivo de caráter quantitativo, que foi realizado na Clínica
Escola de Fisioterapia da Estácio FMJ de Juazeiro do Norte, ressaltando-se seguir os preceitos éticos para sua realização, seguindo resolução
466/12. Envolveu indivíduos que apresentaram sinais de cefaleia tensional e que buscaram ou foram encaminhados ao serviço de fisioterapia,
captados por demanda espontânea no período de setembro a outubro de 2016, com participantes de ambos os sexos, independente da estatura,
peso e faixa etária, com interesse voluntário, constituindo uma amostra por conveniência. Foram inclusos voluntários com cefaleia
tensional,Headache Classification commmitte of the International Headache Society (1988). Foram excluídos voluntários que apresentaram
contraindicação para aplicabilidade da técnica como: neoplasias, infecções agudas, herniação discal, pinçamento de raízes nervosas,
hipermobilidade generalizada, padrões de instabilidade cervical ou patologias de cunho neurológico. O levantamento de dados foi realizado com
20 participantes de ambos os sexos com idade média de 27,55 anos, residentes na região do cariri, com um perfil caracterizado como do sexo
feminino (90%), com cefaleia tensional do tipo episódica (90%), manifestando-se principalmente em aperto (60%), prevalecendo no lobo occipital
(90%), geralmente, associando-se com desconforto no músculo trapézio fibras superiores (45%), tendo como postura de alívio mais frequente a
extensão cervical (50%), com apresentação com intervalo de dor por horas (60%) e por dias (35%). A manipulação foi realizada em dois momentos,
antes e após aplicação da técnica, sendo executada de forma individual, na qual, o participante foi orientado a respeito da técnica e após sua
aplicação permaneceu em repouso durante 15 minutos. Para avaliação e quantificação dos dados, utilizou-se a escala visual analógica de dor (EVA)
e a goniometria dos movimentos cervicais antes e após manipulação cervical. No que concerne à avaliação dos níveis dor, apresentaram em média
o nível de dor 6,70 (± 0,98) caracterizada de moderada a intensa, enquanto no final da terapia demonstrou-se níveis médios de 0,50 (± 0,76) de dor
classificados de leve a nula de acordo com a referida escala, com evidencias estatisticamente significativas (0,000) para sua redução. À avaliação
goniométrica, para comparação da mobilidade coluna cervical, observou-se diferença significativa na amplitude de movimento antes e após
aplicação da técnica para flexão (59,00 vs 68,90, p≤0,000); extensão (53,35 vs 63,50, p≤0,000); rotação direita (61,20 vs 70,20, p≤0,000); rotação
esquerda (60,80 vs 70,80, p≤0,000); flexão lateral direita (32,80 vs 40,65, p≤0,000); e flexão lateral esquerda (32,75 vs 40,25, p≤0,000). Diante do
exposto,conclui-se que aplicação da manipulação de alta velocidade e baixa amplitude cervical, torna-se coadjuvante no combate dos sinais e
sintomas decorrentes da cefaleia de tensão, pelo fato da mesma influenciar diretamente na redução desses níveis de dor e no aumento ou
normalização da mobilidade segmentar da população acometida.
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RESUMO
O estado do Rio de Janeiro nunca foi considerado endêmico para doença de Chagas. Porém, 3,7% dos pacientes acompanhados no Instituto
Nacional de Infectologia Evandro Chagas da Fundação Oswaldo Cruz são naturais do estado do Rio de Janeiro. O objetivo deste trabalho foi
esclarecer as formas de exposição a Trypanosoma cruzi nos pacientes portadores de doença de Chagas naturais do estado do Rio de Janeiro, bem
como identificar as formas de apresentação clínica e suas respectivas progressões. Tratou-se de um estudo descritivo tipo delineamento de série
de casos, onde foram revisados todos os prontuários de pacientes portadores de doença de Chagas nascidos no estado do Rio de Janeiro. Foram
estudados 69 pacientes com doença de Chagas naturais do Rio de janeiro no período de 1986 a 2012 (média de 13 anos de observação), sendo
67% oriundos de áreas urbanas do estado e 33% de áreas rurais. A transmissão congênita foi a mais frequente, 40% dos casos, seguida daqueles
que adquiriram a infecção autóctone por mecanismo vetorial (22%) e transfusional (15%). Houve predomínio do sexo masculino (67%) e de
brancos (56,5%). A média de idade ao diagnóstico foi de 38 anos. A maior parte dos pacientes oriundos das áreas rurais residiu em casas de pau a
pique nas primeiras décadas de vida, tinham o hábito de consumir animais silvestres e caldo de cana in natura. O conhecimento de barbeiros foi
referido por 19% dos casos. A forma indeterminada foi a mais prevalente (56,5%), seguida da forma cardíaca (42%) e digestiva (10,5%). O bloqueio
do ramo direito, o hemibloqueio anterior esquerdo e as extrassístoles ventriculares foram alterações eletrocardiográficas comuns. A hipertensão
arterial estava presente em 23,2% e a diabetes mellitus em 7,2%. O tratamento etiológico com benzonidazol foi realizado por 35% dos pacientes,
sendo que nenhum paciente apresentou negativação sorológica. A progressão para formas clínicas mais graves foi observada em 12% dos
pacientes, sendo inferior a 1% ao ano entre os indeterminados. A insuficiência cardíaca congestiva foi a causa de óbito mais comum. Entre os 15
casos de transmissão vetorial, a maior parte era oriunda de municípios do Centro-Norte Fluminense (87%). Além das sorologias positivas, 1 (8,3%)
apresentou positividade ao xenodiagnóstico e 4 (36,3%) à Reação da Polimerase em Cadeia, sendo identificada infecção mista pelo genótipo
(TcI/TcVI). Constatou-se dois padrões epidemiológicos da doença de Chagas humana no Rio de Janeiro, um urbano com predomínio de infecções
pela via congênita e transfusional, e outro rural com mecanismo de transmissão vetorial, onde a provável presença de reservatórios silvestres
peridomiciliares de Trypanosoma cruzi, a invasão domiciliar de triatomíneos autóctones e o hábito da caça são condições que propiciam o
surgimento de casos humanos da doença no Rio de Janeiro.
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RESUMO
A Incontinência urinária (IU) é caracterizada pela perda involuntária de urina. Acomete de forma mais intensa mulheres e é considerado um
problema de saúde pública. Tem como principais causas o aumento da pressão intra-abdominal e/ou a fraqueza e falta de controle da musculatura
do assoalho pélvico. A despeito de afetar mais intensamente mulheres multíparas e em idade avançada, a literatura vem apontando que atividades
físicas intensas executadas podem causar a IU por mulheres jovens nulíparas em função do impacto e esforço que aumentam a pressão intraabdominal levando a perda de urina involuntariamente. Por outro lado, algumas modalidades de atividade física são consideradas um fatores
protetores para a IU e outras disfunções do assoalho pélvico. O objetivo do trabalho foi comparar a prevalência de IU em mulheres jovens adultas
nulíparas praticantes de musculação terapêutica, musculação convencional e mulheres sedentárias. Participaram do estudo 150 mulheres
classificadas em 3 grupos a saber: Musculação Convencional, Musculação Terapêutica e Sedentárias. Todas elas praticantes das duas modalidades
de musculação há mais de 1 ano e sedentárias há mais de 1 ano. Utilizou-se como instrumento de avaliação o questionário ICIQ-UI/SF que
identificou a presença e o tipo de IU. A regressão logística simples foi utilizada para avaliar as chances da modalidade de atividade física aumentar
ou diminuir a chance de desenvolver IU. Houve maior prevalência de IU em mulheres do grupo musculação: 36 (24%) seguido de mulheres
sedentárias: 22 (14,6%) e menor incidência de IU em mulheres praticantes de musculação terapêutica: 10 (6,6%). Tomando o grupo de mulheres
sedentárias como referência os resultados apontaram que as chances de uma mulher praticante de musculação terapêutica desenvolver IU são
reduzidas em 49,9% (p<0,0441) (OR 0,501). A comparação do grupo musculação convencional com o grupo sedentária não demonstrou relação de
causa e efeito (p=0,6031). Ao se tomar como referência o grupo Musculação Terapêutica os resultados indicaram que praticar Musculação
Convencional aumenta em 2 vezes as chances de apresentar IU (p =0,0211) (OR 2,005) e ser Sedentária pode aumentar 1,6 vezes as chances de IU
(p=0,0441) (OR 1,568). Conclusão: Os resultados do estudo indicaram que praticar a Musculação Terapêutica pode ser fator protetor para IU
enquanto o sedentarismo e prática de musculação convencional podem aumentar as chances de apresentar UI. Aponta-se como fragilidade o
pequeno número da amostra a impossibilidade de acompanhamento de iniciantes nas duas modalidades de musculação para confirmação dos
resultados
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RESUMO
Explorar a prevalência de sintomas osteomusculares e avaliar o quanto essa condição pode interferir na capacidade para o trabalho dos
cabeleireiros é de suma importância no que se refere à capacidade produtiva e também para fornecer subsídios para prevenção dos distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho. O objetivo deste estudo foi Identificar a prevalência de sintomas osteomusculares e a capacidade para
o trabalho de profissionais cabeleireiros. Foi realizado um estudo descritivo observacional, transversal, no qual foram entrevistados 178
cabeleireiros. Para identificação da prevalência de sintomas osteomusculares foi utilizado o Questionário Nórdico e para avaliação da capacidade
para o trabalho foi utilizado o Índice de Capacidade para o Trabalho. Para os dados analíticos foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov e o
teste de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade da amostra para as variáveis ICT. Para avaliação do tempo de profissão como fator de
interferência com o ICT utilizou-se O Teste de Tukey para comparação Múltipla das Médias, todos os testes consideraram p<0,05. Os resultados
mostraram que dos 178 cabeleireiros entrevistados, 87,7% (n=156) relataram sintomas osteomusculares e apenas 12,3% (n=22) não apresentaram
sintomas. O escore do ICT-Bom (37-43) obteve maior prevalência entre os cabeleireiros. As regiões anatômicas com maior prevalência de sintomas
osteomusculares foram: Ombro com 58,4% (n=104), Punho/mãos 57,9% (n=103) e tornozelo/pés 53,9% (n=96) e sintomas musculoesqueléticos
nessas regiões anatômicas são indicativos de ITC ruim (p=0,000). O tempo de profissão não foi indicativo de ICT mais baixos. Os resultados desse
estudo indicaram que a maioria dos cabeleireiros, que trabalham no Município da Serra-ES, relatam sintomas osteomusculares, embora o ICT
desses profissionais, em sua maioria, apresentem escores considerados moderado e bom. Observou-se uma maior prevalência de sintomas
osteomusculares em Ombro, Punhos/Mãos e Tornozelos/pés, e a prevalência desses sintomas nessas regiões foi considerado indicador de redução
da capacidade para o trabalho. Nos sujeitos estudados, o tempo de profissão não foi preditivo de um ICT ruim. Observou-se como fragilidade do
trabalho, a investigação da intensidade das dores osteomusculares, visto que uma grande quantidade de cabeleireiros relataram o uso de
fármacos para o alívio dos
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RESUMO
A Estereognosia (EG) é definida como uma capacidade de identificar objetos pelo tato sem o auxílio da visão e qualquer lesão no trajeto da medula
pode afeta-la. A condição de espondilose na região cervical é uma delas, pois pode dar origem uma mielopatia por compressão medular. A
fisioterapia é uma grande aliada no tratamento das sequelas sensoriais como a diminuição ou perda da EG, visa estimular o reconhecimento de
objetos comuns sem utilizar a visão, estimular execução de tarefas da vida diária, relevantes ao indivíduo. Ao receber a frequente repetição do
mesmo estímulo de maneira apropriada e adequada durante a reabilitação o sistema nervoso, que possui plasticidade neuronal, tem as
habilidades de aprender ou reaprender, formando um trajeto como uma rota alternativa através da multiplicação dendrito-axonal. Assim, o
objetivo do presente estudo foi verificar a influência de um protocolo de tratamento fisioterapêutico sobre o tempo de reconhecimento de
objetos comuns por meio do tato sem auxílio da visão em paciente com alteração da EG devido a mielopatia compressiva. Esta pesquisa trata-se
de um estudo de caso experimental quantitativo realizado no Núcleo de Práticas de Saúde da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos em indivíduo
com diminuição severa da EG devido a mielopatia compressiva. O participante realizou 12 sessões de tratamento com frequência de 2 vezes
semanais por 50 minutos e foi avaliado antes de iniciar a intervenção, após as 12 sessões e depois da alta, tendo ficado 5 meses sem tratamento.
Foram avaliadas a eficácia da fisioterapia com treino de EG por meio da subescala EG da Avaliação Sensorial de Nottingham (ASN) e aplicação do
módulo de sensibilidade da escala de JOA (Japanese Ortopaedic Association), além disso o tempo para o reconhecimento de cada objeto foi
cronometrado. Para a intervenção colocou-se os mesmos objetos utilizados na avaliação inicial em uma caixa para treino de EG, então um por vez
foi colocado diretamente na mão do paciente, com a visão impedida de ver os objetos e foi cronometrado o tempo que demorou para reconhecer
cada objeto em todas as sessões. Foi possível observar que o treino para EG proporcionou melhora nos resultados das avaliações finais em 41%
para ASN, 17% para JOA e 33% para o tempo de reconhecimento dos objetos. Contudo, a reavaliação feita cinco meses após a alta revelou que
houve perda de 26% na ASN, comparando-se com a avaliação final. Conclui-se que o treino da EG foi importante para melhora desta habilidade no
paciente deste estudo, além disso que a interrupção deste treino resulta em perdas desta função.
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RESUMO
Tradicionalmente, as imagens bidimensionais são produzidas no modo-B através de sinais de eco recebidos no feixe de ultrassom (US), que são
visualizados como pontos específicos na tela do monitor. Essa modalidade diagnóstica é solicitada como exame “padrão-ouro” em muitas
patologias que cursam com alterações histológicas em tecidos como o hepático e o mamário. Contudo, o operador de ultrassonografia precisa ter
um alto nível de habilidade na aquisição e interpretação das imagens. O especialista deve ser capaz de explorar a anatomia em três dimensões,
tendo como base imagens em duas dimensões, sendo uma tarefa não trivial. O Ultrassom Quantitativo (Quantitative Ultrasound – QUS) vem sendo
proposto para superar essa limitação, com a proposta de diversos métodos para se avaliar o sinal ecográfico, extraindo parâmetros relacionados
às propriedades dos espalhadores no meio de propagação do US. Dentre os parâmetros estudados, os espaçamentos entre espalhadores (SS –
Scatterer Spacings) e o espaçamento médio entre espalhadores (MSS - Mean Scatterer Spacing) têm sido estudados com variado grau de
discriminação entre tecidos sadios e patológicos. Para a estimativa do MSS, diversos métodos de análise espectral tem sido propostos (estes com o
objetivo de se encontrar a frequência no espectro do sinal relativa a periodicidade espacial do sinal), assim como a transformada Wavelet contínua
(CWT) para a caracterização da distribuição dos SS. Sendo assim, o presente estudo objetiva avaliar a periodicidade de um phantom de fios de
cobre através de sinais retroespalhados de US, usando para a estimativa do MSS a CWT e três métodos de análise espectral. A metodologia
experimental consistiu de um transdutor de US com frequência central de 7,5 MHz em uma configuração pulso-eco. Um phantom com fios de
cobre mimetizando um meio periódico foi construído, com diâmetro dos fios de 0,5 mm e espaçamento entre os fios de 2,5 mm. O transdutor foi
deslocado paralelamente ao phantom para coletar sinais de 200 posições. A cada posição, um sinal de US foi coletado e então processado com os
métodos SAC (Autocorrelação Espectral), SSA (Análise do Espectro Singular) e Método de Simon (transformação quadrática do sinal), assim como a
CWT com duas wavelets-mãe (daubechies 1 e 4). Foi realizada uma análise estatística descritiva, com o cálculo do erro de acurácia (e) e
histogramas. O MSS médio e desvio-padrão obtidos foram: para o SAC (2,45 ± 0,53 mm; e = -1,79%), SSA (3,21 ± 0,92 mm; e = 28,28%), Simon
(2,95 ± 0,68 mm; e = 18,07%) and CWT com db1 (2,76 ± 0,47 mm; e = 10,39%) e db4 (2,76 ± 0,15 mm; e = 10,37%). Cada método detectou um
certo padrão de periodicidade no phantom. SAC foi capaz de discriminar espaçamentos entre espalhadores (2,5 mm). SSA, SIMON e CWT
apresentaram modas próximas a 2,5 mm e 3,5 mm (o que poderia representar o comprimento da diagonal entre dois fios no phantom). SSA pode
detector a espessura dos fios, em alguns casos (0,5 mm). CWT seria útil para localizer a posição de cada espalhador. Esses resultados corroboram
achados recentes que mostram que o MSS não pode ser usado sozinho para a caracterização tecidual, sendo necessário uma abordagem
multiparamétrica.
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RESUMO
O aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti, agente transmissor da dengue, Chikungunya e Zika associada a sua adaptação ao ambiente
urbano em diversos tipos de criadouros intradomiciliares, atualmente, têm sido um dos fatores que vem dificultando o controle deste mosquito,
favorecido pelo comportamento dos agentes sociais, juntamente com as Políticas Públicas de Saúde pouco resolutivas. Os objetivos deste estudo
foram conhecer o significado do vetor para os sujeitos do estudo, a fim de contribuir com as estratégias de controle vetorial rotineiras a partir da
sensibilização dos agentes sociais, diante da real necessidade de mudanças de hábitos na gestão ambiental; evitar o controle químico e alcançar
maior sustentabilidade nas ações. Trata-se de um estudo de natureza exploratória descritiva; aplicação de questionários semiestruturados;
população: 47 alunos dos cursos da área da saúde em uma Instituição de Ensino (IES) da idade e Fortaleza/CE; Dados da Pesquisa tabulados do
Excel. Resultados preliminares quanto a prevalência dos gêneros: 87,2% (n=40) sexo feminino, 12,8% (n=6) sexo masculino; Idade de 19 a 44 anos;
19,1% (n=8) “Mosquito transmissor de doenças”, 8,5 % (n=3) “Doença”. De acordo com a análise dos resultados obtidos, observou-se que 87,2%
(n=40) dos estudantes são do sexo feminino, 12,8% (n=6) do sexo masculino. Mantendo uma faixa etária de 19 a 44 anos. De acordo com a
conceitualização do Aedes aegypti realizada pelos estudantes 19,1% (n=8) referiram-se ao vetor como “Mosquito transmissor de doenças”, 8,5%
(n=3) o conceituaram como “Doença”; Significado do Vetor: 19,1% mosquito transmissor de doenças, 17% mosquito; mosquito transmissor da
dengue; 8,5% doença. Concluímos que há uma distância da população em relação ao conhecimento do problema e a realização do
comportamento preventivo, apontando assim para a indispensável necessidade de ações que promovam um maior engajamento e participação
dos cidadãos. Faz-se, portanto, necessárias ações de Educação em Saúde visando a sensibilização da população em relação ao combate e ao
controle do Aedes aegypti.
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RESUMO
A área da Gastronomia é uma nova formação no meio acadêmico, onde os cursos aparecem ora voltados para uma produção mais acadêmica, ora
para um domínio mais técnico, destacando-se o curso de Bacharelado em Gastronomia e o curso Superior Tecnológico em Gastronomia, sendo
este último o principal formador de profissionais na área. Os programas curriculares dos cursos se dividem entre os eixos excessivamente práticos,
os de tecnologia dos alimentos voltados à nutrição e os gerenciais com ênfase na administração de restaurantes. Como não existe para os cursos
de Bacharelado um delineamento pré-definido pelo MEC, fica difícil perceber que mudanças curriculares se fazem significativas entre as
modalidades Bacharelado e Tecnólogo. Através da pesquisa bibliográfica percebeu-se, também, que as demandas do setor produtivo, no Brasil e
no mundo, impulsionaram as instituições de ensino para um currículo e formação baseada no desenvolvimento de competências. Assim o termo
competência, ganha um novo contexto que o associa a um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, que remetem ao pensamento
crítico e reflexivo, para mobilizar e integrar conhecimentos em busca de resolução de problemas. Nas práticas de ensino, isto resulta em novos
métodos, como o de lecionar através de situações-problemas e com multidisciplinaridade, que possibilitem ao aluno buscar todos os seus
conhecimentos para tal resolução. Neste sentido o objetivo deste projeto foi avaliar o desenvolvimento das competências no curso de
Gastronomia de uma Instituição de Ensino Superior (IES) em Florianópolis/SC. Realizou-se um levantamento bibliográfico, para em seguida, aplicar
um questionário e avaliar as competências desenvolvidas por alunos egressos e de sétima fase. Foram enviados 157 questionários e obtidas 40
respostas, que foram analisadas quantitativamente. Verificou-se que os 51,6% dos egressos participantes da pesquisa eram do sexo feminino e
48,4% do sexo masculino e estavam dentro da faixa etária dos 18 aos 60 anos, formados entre os anos de 2008 e 2016. Da mesma forma, os
discentes, participantes apenas os do sétimo período, eram 77,8% do sexo feminino e 22,2 do sexo masculino e tinham idade entre 21 e 35 anos.
Observou-se que das quinze competências desenvolvidas no PPC do curso, apenas cinco obtiveram mais de 70% de aprovação dos alunos. Este
número reflete diretamente no mercado de trabalho, com profissionais que não se sentem totalmente preparados para exercerem suas funções.
Com uma votação favorável de 70%, a competência de “relacionar procedimentos e os sistemas de controle com critérios de qualidade
estabelecidos na legislação” foi bem acima da média. Além disso, a melhor capacidade aprendida pelos alunos, com 83% de votos positivos foi a de
“valorizar os processos corretos de higienização, produção e manutenção de alimentos, dentro das normas do setor”. Observou-se também as
respostas com os impactos negativos, neste sentido foram considerados as competências que obtiveram menos de 50% de aprovação na
aprendizagem dos alunos. Percebe-se que estas tangem majoritariamente às funções administrativas e de RH. A competência de “atuar no
planejamento, implantação e gerenciamento de restaurantes e similares” foi a mais votada como muito mal desenvolvida pela instituição, com um
total de 52% de votos desfavoráveis, e destes, 17% foram considerados muito ruins. Este é um dado inquietante, uma vez que a palavra “gestão” é
enfatizada 24 vezes no projeto pedagógico do curso de gastronomia. Através do presente estudo, percebeu-se que as maiores dificuldades
apontadas pelos alunos tangem às competências administrativas. Pode-se concluir que é necessário reestruturar as disciplinas do curso de
Gastronomia da Instituição de Ensino Superior, frisando a gestão, a administração e o conhecimento em recursos humanos para os alunos se
sentirem preparados para o mercado de trabalho.
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RESUMO
A logística reversa se compromete com a recuperação e com o gerenciamento de equipamentos, produtos, componentes e materiais. Este
processo agrega, por exemplo, a simples revenda, o processo de remanufatura ou reciclagem, e pode acrescentar valor em relação aos aspectos
ambientais, competição de mercado e imagem corporativa. Sabe-se que os restaurantes contribuem para graves problemas ambientais, tanto pela
degradação do solo, como pela poluição do ar e até mesmo a saúde pública. Portanto, há necessidade de mudanças de cultura, estilo de
pensamento e até de valores. Mesmo que a logística reversa seja uma prática usual na indústria, o setor gastronômico ainda não a explora. Assim,
o objetivo da pesquisa é de analisar o processo de logística reversa nas atividades dos restaurantes de Florianópolis. O trabalho foi realizado em 24
estabelecimentos localizados em três rotas gastronômicas distintas: Coqueiros, Sambaqui e Ribeirão da Ilha. Do ponto de vista metodológico, foi
desenvolvido um questionário com 18 perguntas semiestruturadas que contemplam os temas: conhecimentos sobre a logística reversa,
fornecedores, óleo de fritura, lixo, reaproveitamento/reutilização, compostagem, embalagens, sobras, horta no restaurante e treinamento dos
funcionários. Como resultados, percebe-se uma carência no conhecimento sobre a logística reversa por parte dos responsáveis pelos
estabelecimentos, considerando que apenas 17% dos inquiridos conhecem este conceito. Sobre os fornecedores dos restaurantes, apenas 62% se
preocupam com retorno pós-venda, enquanto um número ainda menor, 54%, com retorno pós-consumo. A respeito das embalagens utilizadas
nos estabelecimentos, 88% são descartáveis, altamente poluentes, e 75% destas não são reaproveitadas de nenhuma forma. Apesar deste dado
tão negativo, 85% dos restaurantes que utilizam óleo para frituras, afirmam ter parceria com uma cooperativa de reciclagem para elaboração de
sabão e/ou biodiesel. Outro dado ainda mais positivo está na separação do lixo, onde 96% dos restaurantes o realizam, apesar de apenas 12%
possuírem uma noção superficial sobre a quantidade semanal produzida, e nenhum realize o controle de pesagem. Sobre as sobras de alimentos,
54% são descartadas e apenas 11% são destinadas para a compostagem. Embora 83% dos estabelecimentos não possuam horta, 25% planejam
implementar uma futuramente, o que ajuda a reduzir custos e gera diversos benefícios. Observa-se ainda que o número de funcionários com
treinamento em higiene e boas práticas de manipulação de alimentos é bom, já que 92% dos restaurantes treinam os seus colaboradores nestes
quesitos.Conclui-se que são necessárias mais pesquisas acadêmicas que tratem da logística reversa em outros segmentos de mercado além da
indústria, bem como se fazem importantes incentivos governamentais aos restaurantes quea praticam. Vê-se também a necessidade de fiscalizar
os parâmetros que já foram estabelecidos no Plano Nacional de Resíduos Sólidos a respeito da logística reversa e da gestão de resíduos. Por parte
dos gestores dos restaurantes, torna-se necessária uma maior conscientização sobre o uso e reciclagem de embalagens, sobre a gestão das sobras
de comida e o seu reaproveitamento por meio da compostagem, que poderia ser aproveitada ainda em uma horta do restaurante.Em geral, é
possível perceber alguma preocupação por parte da maioria dos gestores em sustentabilidade, porém apenas naquilo que já é exigido ou
fiscalizado pela lei.Com esta pesquisa espera-se que os restaurantes se tornem mais responsáveis pelos seus resíduos e apliquem a gestão
ambiental, especificamente a logística reversa, de forma plena, como filosofia da empresa.
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RESUMO

A gastronomia brasileira caracteriza-se de um lado por uma culinária que se especializou em comidas secas, comum nas regiões interioranas do
país, do outro lado predominaram os alimentos cozidos, refogados e fartos de caldos, comuns nas regiões litorâneas do país e, inserido neste
segundo grupo temos como exemplo a culinária carioca. O Rio viveu grandes transformações com a chegada da corte real portuguesa em 1808. As
influências da colonização portuguesa são facilmente percebidas na culinária do Rio de Janeiro, assim como as heranças do período no qual o Rio
de Janeiro foi a capital do país, Observamos na culinária local preparações como o filé Oswaldo Aranha, Cozido à Carioca, Bacalhau à Gomes de Sá,
Empadinhas de Camarão, Sardinhas Fritas, Isca com Elas, Bolinho de Bacalhau, Sopa Leão Veloso, Ensopado de Camarão e Chuchu, Picadinho
Carioca e a emblemática Feijoada, que são legados da história do Rio de Janeiro. Apesar de sua representação na culinária brasileira, a culinária
carioca não é difundida, até entre os próprios cariocas, o que gera uma certa crise de identidade cultural. O propósito deste estudo consiste em
averiguar a oferta de preparações culinárias típicas do Estado do Rio de Janeiro no cardápio do Restaurante Universitário Central – RU Central da
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no intuito de avaliar a oferta da culinária local. Este estudo caracteriza-se como descritivo e com
uma abordagem qualitativa através do uso da análise documental. Para a pesquisa foram avaliados os cardápios do RU Central da UFRJ durante 18
semanas, entre os meses de janeiro e maio do ano de 2017. O RU Central funciona de segunda a segunda, oferecendo almoço e jantar. A análise
revelou que a composição dos cardápios apresenta uma abordagem híbrida, onde a culinária tanto nacional como internacional estão presentes.
No entanto, o espaço destinado a culinária carioca, não lhe confere a sua riqueza de sabores e de tradição. No período analisado, foi observada a
presença frequente do picadinho e de iscas, no entanto, não com as características próprias destes pratos, tanto o picadinho como as iscas são
feitas de formas variadas com o uso frequente de frango e carne vermelha. O empadão também marcou presença, sendo feito com recheios de
frango, queijo ou camarão. Além disso, foi identificada a presença de acompanhamentos como aipim, creme de espinafre, farofa e chuchu, típicos
alimentos da cozinha carioca. Cabe destacar a presença constante da tradicional dupla arroz e feijão, onde destacamos a presença rotineira do
feijão preto, muito apreciado pelos habitantes do Rio de Janeiro, assim como o feijão carioca, que também esteve presente nos cardápios. Com
base na literatura brasileira sobre a culinária carioca, podemos observar que existe uma baixa oferta da culinária típica carioca, dentre as opções
do cardápio do Restaurante Central da UFRJ. Apesar de apresentar alguns elementos típicos da culinária local, não há a oferta de preparações
tradicionais da culinária carioca. O site do RU Central é destacado dentro do seu objetivo o respeito a cultura local, no entanto, acreditamos que o
estabelecimento poderia ser um local de difusão da culinária brasileira e principalmente da culinária típica da região, entre seus frequentadores.
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RESUMO
A pesquisa na área da Gastronomia não se limita ao ato de alimentar-se, mas relaciona-se com uma gama de saberes que ultrapassam a ingestão
de nutrientes ou o modo de preparo de um prato,além de abranger questões culturaisde todo um universo permeado pelo sabor. Sendo assim, o
objetivo desta pesquisa é de dar um panorama das publicações na área da Gastronomia,analisandoartigos publicados em quatro periódicos de
Turismo classificados no CAPES. Desta forma, esta pesquisa busca encontrar nos artigos,através de uma análise bibliométrica, os aspectos
relacionados à quantidade, autoria, temas de pesquisa e referências utilizadas. Os periódicos analisados foram: Revista Turismo em Análise da
Universidade de São Paulo; a Revista Turismo Visão e Ação da Universidade do Vale do Itajaí; a Revista Rosa dos Ventos da Universidade de Caxias
do Sul e a Revista CulTUR da Universidade Estadual de Santa Cruz. Como procedimento metodológico, se utilizou predominantemente a pesquisa
quantitativa, através do levantamento de forma individual dos artigos gastronômicos e a mensuração das suas características. Após a pré-seleção
das amostras, restaram quarenta e sete artigos que tratavam diretamente da área da Gastronomia no título, no resumo ou nas palavras-chave.
Através de indicadores pré-estabelecidos,os artigos foram analisados individualmente e, apesar de o projeto ainda estar na fase de análise dos
dados, alguns resultados preliminares foram observados. Em princípio, os anos mais produtivos para esta área do conhecimento foram em 2012,
2013 e 2015, sendo o periódico Rosa dos Ventos o que mais publicou. Os autores dos artigosse dispersaram em mais de trinta instituições, sendo a
que apresentou maior número de afiliados a Universidade do Vale do Itajaí, seguida da Universidade Anhembi Morumbi. Percebe-se também que
a maioria dos trabalhos foram escritos em média por dois autores afiliados em mais de uma instituição.Os estudos foram elaborados
principalmente por doutores e mestres, sendo que a proporção de mestrandos e doutorandos, isoladamente, ainda supera outros tipos de
titulações. Os temas mais abordados, observados através da escolha das palavras-chave, foram o Turismo e a Hospitalidade na área da
Gastronomia. De maneira mais específica, os trabalhos discorrem sobre as diversas tipologias de cozinhas (típicas ou regionais), temas de turismo
relacionados à hospitalidade (festejos, festas temáticas ou típicas) e, em menor proporção, a formação em Gastronomia e sustentabilidade. Para
fundamentar as temáticas abordadas nos trabalhos, observa-se que os autores utilizaram com maior frequência os livros eartigos de periódicos
nacionais – apesar do periódico Rosa dos Ventos se destacar por ter utilizado quarenta e cinco por cento de referências estrangeiras. Chama a
atenção também quea soma dos indicadores “outras referências nacionais” e “outras referências internacionais” equivalem quase a mesma
proporção dos livros nacionais. Quanto à atualidade das referências, percebe-se que a maioria das fontes empregadas é defasada, isso porque
grande parte delas se enquadram no agrupamento com mais de cinco anos da data de publicação do artigo. Por fim, cabe ressaltar que os
resultados apontados no presente resumo não podem ser conclusivos, uma vez que o projeto ainda se encontra em desenvolvimento.
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RESUMO
O envelhecimento é um fenômeno universal e não é mais um privilégio de poucos. Este é um processo fisiológico, geralmente, associado a uma
maior incidência de doenças crônicas, podendo afetar a capacidade funcional, a qualidade de vida e a autonomia dos idosos. Neste sentido, a
Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) considera, de forma prioritária, as práticas corporais e as atividades físicas como forma de
contribuir para o envelhecimento ativo e saudável. Diante do intenso crescimento da população idosa, 700% em menos de 50 anos no Brasil, e da
grande mortalidade em decorrência de quedas dessa população, o presente estudo teve como objetivo relacionar a atividade física com o
envelhecimento ativo e conhecer os benefícios da atividade física em indivíduos idosos a fim de evitar quedas. Para a construção desse trabalho foi
realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados científicos (Lilacs, Scielo e PubMed) de artigos publicados nos últimos 5 anos. Os estudos
evidenciaram que, embora o processo natural de envelhecimento não possa ser interrompido, a prática de exercícios físicos pode melhorar o
desempenho do idoso, reduzindo o número de quedas pela melhora da mobilidade física e da instabilidade postural. Outros trabalhos observaram
uma diferença entre os praticantes e os não praticantes de atividade física, sendo visto que: o programa de exercícios de Otago reduz
significativamente a taxa de quedas nos idosos; programas de exercícios físicos são capazes de corrigir muitos dos fatores de risco para quedas; o
treino de equilíbrio em associação com treino em doses elevadas de exercício (>2h/semana; >6 meses) reduziram em 38% a taxa de quedas. Esse
trabalho permitiu concluir que a atividade física exerce uma relação benéfica nas condições de saúde da população idosa e pode contribuir para
uma menor incidência de quedas. Diante do exposto é notório que é possível diminuir a ocorrência de quedas a partir da efetivação da PNPS e a
devida implantação desta política pública nas Unidades de Atenção Básica em parceria com as outras instituições governamentais e não
governamentais como forma de democratizar o acesso a atividade física orientada e acompanhada por profissionais da área.
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RESUMO
Acute liver failure (ALF) is a severe clinical syndrome due to extensive liver damage associated to hepatic inflammatory response, which can be
induced by several etiologies and the main clinical aspects are encephalopathy and coagulopathy. In spite of recent advances in clinical
management of liver function, hepatic transplantation is a single promising therapeutic option. Therefore, alternative therapies to the
transplantation must be further investigated for patients with ALF. The same agents involved in ALF may induce less severe forms of hepatic
disease, and several studies have associated the immune response intensity to the liver damage in several liver diseases. Thus, the detection of the
inflammatory milieu in patients who develop ALF could help to find more effective therapeutic strategies. Cytokine patterns produced during
clinical course of hepatitis may trigger more severe liver damage, and some of them could be associated to ALF. The aim of this study was to
investigate the level of cytokines and chemokines in plasma of ALF patients. The study protocol was approved by the Ethical Committee for Human
Research of the Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz) and informed consent was obtained from all subjects (CEP Fiocruz.no. 22/03). Blood samples
from patients who developed ALF were obtained during liver transplantation procedures, which were done in Hospital Federal de Bonsucesso, Rio
de Janeiro, Brazil. Blood samples of healthy individuals were used as control. In the first moment, blood samples of 6 patients with ALF and 4
healthy controls were analyzed. Bio-Plex Pro cytokine, chemokine and growth factor assays-BIO-RAD was used to investigate the inflammatory
milieu in the peripheral blood of patients involved in study. Analysis was conducted on Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico em Virologia
(LADTV). Preliminary results showed high levels of IL-15 and IL-10 in plasma of ALF patients in comparison to healthy controls (P<0,05). These
findings may indicate a role for IL-15 in liver damage of ALF patients. The high IL-10 levels could be associated to unsuccessful attempt of
immunomodulatory response.
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RESUMO
O projeto de extensão realizado na Casa Espírita Maria de Nazaré consiste na participação dos estudantes de Medicina da Estácio de Sá, sob
coordenação de um professor da instituição. O projeto consiste em acompanhar aos sábados o atendimento nos ambulatórios da Casa Espírita,
situada na comunidade da Rocinha, realizado por médicos voluntários de diversas especialidades, que atendem em torno de 500 famílias
cadastradas. A instituição garante um suporte integral para a população, desde alimentos e cuidados básicos como roupas e utensílios de higiene,
até creche e palestras educacionais. Sem receber auxílio governamental algum, esta é regida à base exclusivamente de doações. A partir dos dados
colhidos das doações de medicamentos no ano de 2016, construímos uma planilha para conseguir focar nos principais medicamentos usados pelos
médicos na Casa Espírita Maria de Nazaré. O estudo teve como objetivo quantificar os medicamentos mais utilizados pela população da Rocinha
atendida na Casa Espírita Maria de Nazaré no ano de 2016 para analisar as possíveis correlações biopsicossociais com a saúde da comunidade.
Trata-se de um estudo quantitativo de catalogação dos medicamentos prescritos no ano de 2016 durante o atendimento ambulatorial das famílias
cadastradas, como: analgésicos, anti-térmicos, anti-inflamatórios, anti-Alérgicos, respiratórios, antibiótico, anti-parasitários, cardio-circulatórios,
diuréticos, colírios, otológicos, colutórios, pastilhas, corticóides, dermatológicos, digestivos, endocrinológicos, ginecológicos, psiquiátricos,
rehidratantes, renais, ultrassonografias (exame rápido, de fácil acesso e barato, excelente para a observação de diversas alterações,
principalmente condições abdominais), vitaminas, outros, ortopédicos. Foram prescritos um total de 2.468 medicamentos no ano de 2016,
classificados da seguinte forma: 151 analgésico, anti-térmicos e anti-inflamatórios; 514 anti-alérgicos e respiratórios; 332 antibióticos; 109 antiparasitários; 124 cardio-circulatórios diuréticos; 405 colírios e otológicos; 11 colutórios e pastilhas; 6 corticóides; 97 dermatológicos; 265
digestórios; 90 endócrinológicos; 62 ginecológicos; 122 psiquiátricos; 88 rehidratantes e 92 renais. Nosso estudo aponta para a necessidade de
tratamento de sinais e sintomas da população atendida da comunidade da Rocinha ,buscando a compreensão do indivíduo e todos os aspectos
biopsicossociais em que o mesmo se insere para melhoria na qualidade de vida e saúde. Somado a isso, orientar a respeito de mudanças simples
na rotina, alimentação e cuidados com a higiene para a redução do adoecimento.
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RESUMO
Iniciativas para promover educação em diabetes e melhora da qualidade de vida destes pacientes são eficazes. Entretanto, idealmente, elas devem
atender às necessidades específicas do grupo populacional que será alvo destas intervenções. Por este motivo, o presente estudo teve o objetivo
de realizar uma análise qualitativa dos conhecimentos e atitudes de pacientes com diabetes mellitus (DM) a fim de melhor compreender seus
conflitos e necessidades. Foram avaliados pacientes com DM acompanhados no CSE-LAPA. Foram utilizados dois questionários padronizados,
Diabetes Knowledge (DKN-A) e Diabetes Attitudes (ATT-19) ambos validados em português. Os dados foram apresentados como mediana (p25p75) e percentuais de acertos. Para as análises foi utilizado o programa SPSS 23.0. Foram incluídos 97 pacientes (64,9% mulheres). A mediana de
idade foi 63 (56-72) anos, sendo 58,8% com idade >60 anos; 40,2% com idade entre 30 e 60 anos e 1% com idade < 30 anos. A mediana de tempo
de doença foi de 5 (3-12) anos. Escolaridade: Ensino superior 18,6%; Ensino médio 40,2%; Ensino fundamental 2º segmento 17,5%; Ensino
fundamental 1º segmento 22,7%; Sem escolaridade nenhum paciente. Com relação aos questionários, a mediana de acertos no DKN-A foi 8 (6-9) e
a pontuação no ATT-19 foi 66 (59-69). É considerado um conhecimento satisfatório quando a pontuação no DKN-A é maior que 8 e uma atitude
positiva frente ao DM quando a pontuação no ATT-19 é maior que 70. A análise qualitativa dos questionários revelou que as perguntas com maior
percentual de acerto do grupo (mais de 70%) no DKN-A abordavam temas como faixa de variação normal da glicemia, composição alimentar e tipo
de alimentos permitidos na dieta. Em contrapartida, as perguntas com menor percentual de acertos (menos de 30%) envolviam temas como
manejo da hiperglicemia, causa de hipoglicemia, cetonas e substituições alimentares. Nenhuma das 15 perguntas obteve mais de 80% de acertos
do grupo. No questionário ATT-19, as afirmativas “Se eu não tivesse DM, eu seria uma pessoa bem diferente” e “A maioria das pessoas tem
dificuldade em se adaptar ao fato de ter DM” receberam maior valor de concordância (mais de 69%) – revelando uma atitude negativa. As
afirmativas “Costumo sentir vergonha por ter DM”, “Procuro não deixar que as pessoas saibam que tenho DM”, “Não há nada que eu possa fazer,
se eu tiver DIABETES” e “Costumo achar que é injusto que eu tenha DM e outras pessoas tenham saúde muito boa” receberam os menores valores
de concordância (menos de 22,7%) – equivalendo então às atitudes positivas do grupo. Estes achados mostram que os conhecimentos do grupo de
pacientes avaliados são razoavelmente bons, mas que intervenções em educação podem beneficiá-los. Em particular seria necessário abordar
temas como hiperglicemia, hipoglicemia e as substituições alimentares, o que poderia resultar em melhora do controle glicêmico e da qualidade
de vida ao permitir uma maior liberdade nas escolhas de alimentos. Por outro lado, o grupo tende a uma atitude mais negativa frente à doença
(mediana de pontuação do ATT-19 menor que 70). Em particular nota-se uma dificuldade de adaptação à doença bem como uma crença de que o
DM muda a sua essência (“Se eu não tivesse DM, eu seria uma pessoa bem diferente). Apesar disso, os pacientes não se mostram com vergonha
ou dificuldade de assumir a doença perante outras pessoas o que é bastante positivo. Isso permite que eles contem com a ajuda de outros
(familiares, amigos ou até grupo de educação em DM) nas diferentes dificuldades impostas pelo DM (manuseio de medicações, hábitos
alimentares, realização de exames e frequência às consultas). Finalmente, os pacientes mostram uma atitude positiva ao afirmar que não acham
injusto que tenham DM. Assim, podemos concluir que as ações educativas nesta população podem ser realizadas em grupos, com troca de
experiências e de informações visando educação e melhor aceitação da doença.
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RESUMO
A exposição ao vírus da hepatite B por via parenteral ou mucosa é o principal risco infeccioso para profissionais de saúde. Para proteção desse
grupo, além da vacinação é necessária a confirmação de soroconversão (títulos de antiHBs > 10UI/mL). Indivíduos que responderam ao esquema
inicial podem ter queda de títulos ao longo do tempo, o que não implica em perda de imunidade. No entanto, não podem ser distinguidos
daqueles que não responderam, a menos que sejam submetidos a uma dose de reforço e tenham seus títulos re-avaliados 1 a 2 meses após. O
objetivos deste trabalho foi avaliar os títulos de anti-HBs em estudantes de medicina, correlacionando com o número de doses de vacina
recebidas, assim como com o intervalo de tempo entre a data da última dose e a data da coleta da amostra para o exame. Para tanto os
estudantes foram convidados a realizar uma consulta individual para avaliar o histórico clínico e vacinal. Em data específica foram obtidas as
amostras de sangue para detecção dos marcadores sorológicos da hepatite B (anti-HBs, anti-HBc e HBsAg) utilizando ensaios imunoenzimáticos
(BIOKIT, Barcelona, Espanha). Aqueles que apresentaram anti-HBs < 10UI/mL, ou tinham esquema vacinal incompleto, foram submetidos a
vacinação (VrHB-IB -Instituto Butantan, SP) colhendo nova sorologia 4 semanas após. Os dados obtidos foram analisados no programa SPSS
versão 21(IBM). Foram incluídos 249 estudantes de medicina. A maioria do sexo feminino (71,2%), com idade média de 22± 4,0 anos. A maior
parte cursando os 1º, 4º, 7º e 8º períodos (67%). Dos 234 que informaram o número de doses recebidas, apenas 4,7% não tinham recebido
nenhuma dose, 19,2% tinham esquemas incompletos e 76,1 % tinham tomado 3 ou mais doses. Entre os indivíduos com títulos de anticorpos antiHBs acima de 10mUI/mL, 11,7% relataram apenas 2 doses de vacina prévia. O intervalo de tempo entre a terceira dose de vacina e a data de coleta
da amostra de sangue variou de 0 a 21 anos (média 8,9±6,4 anos) sendo observada correlação inversa significativa (p,0,001 Mann-Whitney) entre
os títulos de anti-HBs e esse intervalo. Dentre os indivíduos que haviam tomado 3 ou mais doses, 18,2% não apresentavam títulos protetores de
antiHB-s (< 10UI/mL). Naqueles vacinados há mais de 10 anos, 30% apresentaram títulos abaixo de 10UI/mL, e nos vacinados há mais de 15 anos
42% apresentaram títulos abaixo de 10UI/mL. A vacina para hepatite B é bastante efetiva, com taxas de soroconversão acima de 90%. A maioria
dos estudantes recrutados, apesar de vacinados, desconhecia se havia soroconvetido. Este estudo confirma a tendência na queda dos títulos de
anti-HBs ao longo do tempo, de forma que quase 50% dos estudantes que se vacinaram há mais de 15 anos têm títulos abaixo dos níveis
considerados protetores. Quando, dentre os ingressantes, praticamente todos tiverem sido vacinados ao nascer, o número de estudantes com
títulos não protetores, considerando a idade média de ingresso 18 anos, tenderá a ser ainda maior. A realização de uma dose de reforço para
aqueles com títulos abaixo de 10UI/mL, realizando nova titulação 1-2 meses após, pode ser uma alternativa, pois aqueles que responderam
inicialmente, terão títulos protetores detectáveis após esse reforço. No entanto, a baixa adesão dos estudantes às medidas propostas (dados de
outro estudo) faz refletir se a melhor estratégia não seria aplicar um reforço da vacina para todos os ingressantes, antes da dosagem dos títulos de
antiHBs, diminuindo uma etapa no processo e, portanto, favorecendo a adesão. É necessário que se estabeleça uma estratégia específica para os
estudantes de medicina e outros profissionais de saúde, seja através da titulação de anti-HBs a fim de identificar aqueles indivíduos que se
beneficiarão de dose de reforço da vacina, ou através da aplicação de reforço para todos os ingressantes, antes mesmo da avaliação do anti-HBs.
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RESUMO
A exposição do profissional de saúde a doenças imunopreveníveis como hepatite B, sarampo, coqueluche e caxumba põe em risco não apenas o
próprio profissional, mas sua família e pacientes. Visando diminuir a ocorrência dessas doenças nesse grupo, iniciamos em 2007 um programa para
ampliar a cobertura vacinal dos estudantes de medicina. O objetivo deste estudo foi avaliar a situação vacinal de estudantes de medicina, orientar
a prescrição de vacinas e exames sorológicos pertinentes e averiguar a taxa de adesão às medidas prescritas. Foi realizada uma busca ativa dos
estudantes para, através de consultas individuais, preencher questionário avaliando condições clínicas, história prévia de doenças e a situação
vacinal. Consultamos 181 alunos do 1º ao 9º períodos (63% do 1o ao 4o), sendo 74,6% do sexo feminino, com idade média de 22,4 anos. Todos
relataram vacinação prévia, mas apenas 50% comprovaram através de apresentação da caderneta de vacinação. Em relação à dT (difteria/tétano),
87 % tinham sido vacinados há menos de 10 anos (média 6 anos SD 4). No entanto, a vacina dTPa (difteria/tétano/coqueluche) foi indicada para
89 estudantes (49%), por estarem ingressando nas disciplinas de pediatria, ginecologia-obstetrícia ou no internato. Com relação à hepatite B, 78%
tinha esquema completo, com tempo médio entre a última dose e a consulta de 9 anos (SD 8). A vacina foi indicada para 43 estudantes. Apenas 2
tinham dosado o anti-Hbs previamente (1 deles não reagente). A tríplice viral foi indicada para 75 estudantes e a vacina para varicela foi para
indicada para 41 estudantes (8 destes na dependência do resultado do exame sorológico solicitado). Sugerimos a aplicação da vacina antimeningocócica ACWY para 152 estudantes (84%) e a Hepatite A para 114 (63%), 82 deles na dependência do resultado de exame sorológico
solicitado. Foram contactados 151 estudantes para avaliação da adesão. Do total de 467 vacinas prescritas, apenas 81 haviam sido realizadas
(21%). As menores adesões foram para as vacinas meningocócica (7,3%) e hepatite A (2,8%). As principais justificativas para não aderir foram falta
de tempo (35%), custo (21,4%), esquecimento (20%) e não considerar relevante (14%). Foram solicitados 83 testes sorológicos e apenas 23%
foram realizados. A sorologia para hepatite A teve adesão de 5,4% e a de varicela 12,5%. Nesse caso, as principais justificativas foram falta de
tempo (37,5%), esquecimento (26,3%), não considerar relevante (13,8) e custo (11,3%). As maiores taxas de adesão foram para a dose de reforço
de hepatite B (88,2%) e o antiHBs (72,4%), que foram oferecidas, no Campus, em duas ocasiões durante o estudo. Desde 2007 observa-se um
aumento gradual da cobertura vacinal nos estudantes. No entanto, o conhecimento sobre soroconversão para hepatite B continua baixo. Além
disso, há uma alarmante falta de adesão às prescrições, exceto para as oferecidas no Campus. As justificativas apresentadas podem alertar para
soluções: oferecer vacinas e sorologias no Campus poderia contribuir. No entanto, urge encontrar estratégias que tornem o estudante mais
comprometido com a própria proteção. Em caráter de urgência sugerimos que se torne indispensável, preferencialmente antes do ciclo clínico, a
apresentação de comprovantes de imunização e de conversão sorológica para doenças como hepatite B, sarampo, caxumba, varicela e, no caso
daqueles entrando no internato, para coqueluche.

IX Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Medicina

338

Título:

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE BIOSSEGURANÇA E TRANSMISSÃO DE HEPATITE B E HIV NOS ESTUDANTES DE
339
MEDICINA DA UNESA

Autor(es) Fernanda Koeler Almeida; Jaqueline da Costa Cunha; Nicole Martins de Souza; Yasmin de Medeiros Daher; Karis Maria de
Pinho Rodrigues
E-mail para contato: karis.maria@globo.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Acidentes com material biológico, HIV, Hepatite B, conhecimento
RESUMO
A exposição à material biológico através de acidentes pérfuro-cortantes permanece como o principal risco infeccioso para o profissional de saúde.
A prevenção de infecção nesses casos depende da adoção sistemática de medidas de biossegurança, além da vacinação disponível para hepatite B,
que reduziu em 95% a taxa de infecção dos profissionais de saúde. Estudantes de medicina apresentam taxas de exposição comparáveis às
apresentadas por médicos, sendo um alerta para orientadores, preceptores e coordenadores. Dessa forma, investigar o grau de conhecimento dos
estudantes com relação às medidas de biossegurança e às formas de transmissão dos principais agentes responsáveis pela contaminação em
acidentes pérfuro-cortantes é a primeira etapa para avaliar o investimento em campanhas educativas. Este estudo teve como objetivo avaliar o
grau de conhecimento dos alunos do curso de medicina sobre biossegurança e transmissão de infecção pelo HIV e hepatite B. Foi realizada uma
busca ativa de alunos para preenchimento de questionário avaliando o grau de conhecimento sobre biossegurança e transmissão de hepatite B e
HIV. Foram entrevistados 173 alunos do 1º ao 9º períodos (63% do 1o ao 4o), sendo 74,6% mulheres, com idade média de 22,4 anos. Com relação
à hepatite B, apenas 17% apresentava conhecimento total sobre o mecanismo de transmissão, 65% conhecimento parcial e 18% desconhecia ou
não comprovava o conhecimento. Quando agrupados entre ciclo básico (do 1º ao 4º períodos) e ciclo clínico (do 5º ao 9º períodos), observa- se
que os alunos do ciclo clínico embora tenham maior conhecimento, apenas 32% nesse grupo têm conhecimento completo sobre os mecanismos
de transmissão de hepatite B, comparado com 9% do ciclo básico (p < 0,001). Com relação ao conhecimento sobre os mecanismos de transmissão
de HIV, apenas 27% conhece todos os mecanismos, enquanto 72% conhece parcialmente e 1% não têm nenhum conhecimento. Os alunos do ciclo
clínico demonstram maior conhecimento, mas ainda assim apenas 44% têm conhecimento completo sobre a transmissão da doença, comparado
com 17% do ciclo básico (p=0,001). Com relação ao conceito de biossegurança, apenas 32% dos estudantes têm conhecimento completo sobre o
que seja biossegurança, 24% conhece parcialmente e 44% não têm conhecimento algum. No ciclo clinico 48% demonstram conhecimento
completo sobre o tema, comparado com 23% do ciclo básico (p=0,001). Com relação à participação em procedimentos invasivos, 27% dos
estudantes já participa, sendo 64% destes do ciclo clínico. Dez estudantes (6%) sofreram acidentes pérfuro-cortantes ou exposição de mucosa, 5
destes (56%) são do ciclo básico, sendo que 1 precisou fazer quimioprofilaxia para HIV. Dos que referem utilizar equipamentos de proteção
individual, 83% utiliza de forma adequada. Com relação aos procedimentos profiláticos pós-exposição, apenas 12% demonstra conhecimento
completo sobre o assunto, sendo 85% do ciclo clínico. Como seria esperado, o menor conhecimento foi encontrado entre os estudantes dos
períodos iniciais. No entanto, o grau de conhecimento observado nos estudantes do ciclo clínico, embora maior, ainda é abaixo do que seria
desejável. Dessa forma, fica evidente a necessidade se criar estratégias contínuas para avaliar e reforçar esse conhecimento nesse grupo de alunos.
Além disso, é notório o número de estudantes do ciclo básico que já participam de procedimentos invasivos. Assim, as intervenções visando
ampliar o conhecimento dos estudantes devem ser distribuídas ao longo da grade curricular, iniciando-se no ciclo básico e estendendo-se pelos
cenários frequentados pelos alunos durantes seus estágios, nos quais realizam procedimentos que podem resultar em contaminação acidental.
Esses conhecimentos são fundamentais para que o estudante se torne um profissional comprometido com sua proteção e integridade, o que
certamente refletirá em uma melhor prática da medicina.
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RESUMO
A hiperplasia prostática benigna (HPB) é uma patologia comum em homens normotensos e hipertensos. A principal linha de tratamento
farmacológico para a HPB são os inibidores da 5-alfa-redutase (5-ARI), mas o tratamento com esse fármacos gera a disfunção erétil. O objetivo
deste estudo foi investigar se o tratamento com inibidores da 5-alfa-redutase provoca alterações na morfologia do pênis em ratos SHR. Foram
utilizados 60 ratos divididos em 6 grupos: WKY – grupo composto por ratos Wistar Kyoto; WKY+D - grupo composto por ratos Wistar Kyoto
tratados com a dutasterida (0,5mg/Kg/dia); WKY+F – grupo composto por ratos Wistar Kyoto tratados com a finasterida (5mg/Kg/dia); H – grupo
composto por ratos espontaneamente hipertensos (SHR); H+D - SHR tratados com a dutasterida (0,5mg/Kg/dia); H+F – SHR tratados com a
finasterida (5mg/Kg/dia). Os tratamentos duraram 40 dias por gavagem, em seguidas os animais foram mortos, o pênis foi coletado e processado
para as análises histomorfométricas. Foi realizado picro sirius red para a análise quantitativa da área do pênis e qualitativa do colágeno, tricrômico
de Masson para avaliar a densidade (Sv) das fibras musculares lisas, tecido conjuntivo e sinusóide. Fucsina resorcina de Weigert para a densidade
das fibras elásticas. Os resultados foram comparados com a ferramenta ANOVA utilizado a ferramenta pós teste Bonferronni, consideramos
p<0,05 como significativo. A distribuição de colágeno foi homogênea em todos os grupos. A área dos pênis dos grupos WKY+D e WKY+F
demonstrou uma redução 39,9% e 40%, comparados ao grupo WKY. Um aumento do tecido conjuntivo no grupo H de 13,7% comparado ao grupo
WKY, no grupo H+D um aumento de 12,9% comparado ao grupo H. A Sv do sinusóide teve uma redução em H+D e H de 46,82% e 33,68% quando
comparados ao grupo WKY. A Sv do músculo liso nos grupos WKY+D, H+D e H+F reduziu 26,13%, 26,71% e 30,08% quando comparados ao grupo
WKY. Os grupos WKY+D, WKY+F, H+D e H+F apresentaram aumento da Sv das fibras elásticas de 35,7%, 41,1% 82,6% e 31,5% comparados ao
WKY, H+D mostrou um aumento de 45,8% em comparação com H. A hipertensão promoveu modificações importantes na estrutura do pênis.
Ambos os inibidores da 5-α-redutase promoviam modificações na morfologia peniana de ratos normotensos e hipertensos, embora estas
modificações fossem mais proeminentes em animais hipertensos. Dutasterida foi a droga que mais afetou o corpo cavernoso neste modelo de
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RESUMO
Ao longo do acompanhamento do trabalho dos médicos voluntários na assistência aos moradores da comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio
de Janeiro, o grupo composto por dez estudantes da Universidade Estácio de Sá - Curso de Medicina - Campus Arcos da Lapa, sob supervisão de
um professor orientador e dos médico voluntários, desenvolveu-se uma pesquisa de satisfação dos usuários com o intuito de investigar a
qualidade de atendimento e a dedicação da equipe ambulatorial percebida pelos usuários de serviço de saúde. O público alvo do trabalho pertence
as 500 famílias que são acompanhadas e atendidas pelo ambulatório médico da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré. A mesma situa-se na Rua Um,
da Comunidade da Rocinha, no bairro Leblon, cidade do Rio de Janeiro. O projeto piloto teve início com 16 usuários de serviço de saúde,
selecionados pela ordem de chegada, onde foi aplicado um questionário previamente elaborado por uma assistente social da casa. O mesmo foi
aplicado, em um único dia, antes ou após aos atendimentos médicos. O grupo que entrevistou os usuários de serviço de saúde foi composto de
estudantes do Curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá, do Projeto de Extensão Universitária denominado "Promovendo os cuidados
básicos de saúde dos usuários dos serviços da Rocinha". O número de usuários de serviço de saúde envolvidos foi considerado satisfatório para
analisarmos a viabilidade da continuidade do trabalho com um número maior de usuários de serviço de saúde, tanto quanto ao entendimento das
perguntas pelos usuários de serviço de saúde quanto a capacidade de responder a indagação inicial desta pesquisa. Os 16 pacientes abordados (14
mulheres), com média de idade de 59 anos, concordaram em responder o questionário sem objeções. Entre os resultados, ressaltamos os
seguintes: 1. Sobre o entendimento do seu diagnóstico, 15 usuários de serviço de saúde responderam positivamente, enquanto, somente um
usuário do serviço de saúde disse não ter entendido com clareza o que pode ter sido justificado por sua timidez . 2. Questionado se tem dúvidas
quanto ao tratamento e resultados, 6 usuários de serviço de saúde responderam que sim, sentiram duvidas, e 10 não sentiram duvidas. 3. Uma
das perguntas abordava a necessidade de voltar ao ambulatório por sentir-se apoiado/a, e como maioria 16 usuários de serviço de saúde falaram
que sim. Nesta análise preliminar conclui-se que os usuários apresentam grande satisfação no serviço prestado voluntariamente pelos médicos e
estudantes do projeto.
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RESUMO
A avaliação do consumo alimentar se constitui atualmente um instrumento extremamente valioso para a análise do estado de saúde da população
no que diz ao controle de doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, permite acompanhar o perfil de consumo da população, pois fornece
informações para o desenvolvimento de políticas e programas de saúde adequados, direcionados para grupos específicos, de acordo com a
caracterização de risco. Sabe-se que a industrialização, urbanização e desenvolvimento econômico acelerados vêm alterando o padrão de
alimentação nos países em desenvolvimento. O aumento do consumo de gorduras, principalmente saturadas e de carboidratos associados com
um estilo de vida sedentário pode aumentar a ocorrência de doenças como obesidade, diabetes, hipertensão e neoplasias. O objetivo da pesquisa
foi obter informações sobre os hábitos alimentares da população adulta através de aplicação de questionário validado e analisá-las, de forma a
relacionar com doenças crônicas não transmissíveis de alta ocorrência. Os voluntários responderam um questionário previamente aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva – Universidade Federal do Rio de Janeiro (n° 02/2006). As perguntas do
questionário eram fechadas para avaliação de hábitos alimentares, considerando o consumo de alguns alimentos específicos. Foram obtidas
informações de 180 indivíduos, na faixa etária de 18 a 60 anos. Nossos resultados indicam que os 37% dos voluntários ingerem manteiga
diariamente, 65% utilizam queijo e requeijão na forma tradicional ao invés do produto light. 57% dos participantes bebem refrigerante tradicional
e a maioria dos homens não retira a pele do frango antes de consumi-la (60%), já as mulheres retiram a pele do frango (73%). A ingestão de frutas
e verduras diariamente pelos voluntários foi de 60% enquanto 40% dos indivíduos não consomem frutas e verduras. O consumo principalmente da
pele do frango e da manteiga indicam uma ingestão considerável de ácidos graxos saturados. Estes são encontrados, em sua maioria, nos produtos
de origem animal. Sabe-se que o colesterol formado no nosso organismo é transportado no sangue de duas formas: através da lipoproteína LDL e
da HDL. O aumento da LDL no plasma é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da placa de ateroma. Esta, por sua vez, está
intimamente relacionada a ocorrência de doenças cardiovasculares, que foram responsáveis por 30% das mortes no Brasil em 2016. Recomendase a substituição da ingestão de gordura saturada por alimentos ricos em gorduras mono e poli-insaturadas, que são os ômega-3, ômega-6 e o
ômega-9. O colesterol proveniente da ingestão deles é transportado pela lipoproteína HDL que ajuda tanto na estabilização e até na regressão de
uma placa de ateroma já formada, pois diminuem a agregação plaquetária, pressão arterial e melhoram função endotelial vascular. Os prováveis
benefícios das frutas, legumes e verduras são atribuídos a sua potencial capacidade antioxidante, já que conseguem diminuir a concentração de
homocisteína e a atividade plaquetária no sangue, fatores estes que são aumentados na oxidaçãoe também possuem efeitos anticarcinogênicos. A
ingestão de altos níveis de açúcar de forma rápida, como acontece ao ingerir refrigerantes tradicionais, está relacionada ao aumento do apetite e
ganho de peso. O ganho de peso, quando significativo, pode causar inúmeras doenças cardiovasculares, respiratórias, músculo-esqueléticas,
metabólicas, entre outras. Dessa forma, pode-se concluir que alguns hábitos mais saudáveis podem amenizar as consequências de uma dieta não
restritiva, como o consumo diário de frutas e verduras, o que ajuda a reduzir o risco de doenças cardiovasculares e neoplasias.
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RESUMO
A avaliação urodinâmica é considerada como estudo padrão-ouro para a pesquisa diagnóstica da incontinência urinária de esforço, na qual são
realizadas manobras de esforço abdominal para simular situações em que as pacientes perdem urina involuntariamente. O projeto objetiva
comparar duas técnicas distintas de realização da manobra de Valsalva durante o estudo urodinâmico de mulheres incontinentes, visando
padronizar a manobra e facilitar o diagnóstico de incontinência urinária de esforço. Uma das técnicas consiste na compressão do dorso da mão
contra a boca, seguida de sopro contra-resistência (técnica 1), enquanto que na segunda é necessário insuflar um balão de látex natural número 3
(técnica 2) para estressar de modo prolongado o esfíncter uretral externo feminino. A metodologia foi baseada em 476 exames urodinâmicos de
mulheres entre 21 e 85 anos com diagnóstico de incontinência urinária de esforço ou incontinência urinária mista, realizados em dois consultórios
privados dos pesquisadores. Como critérios de exclusão, foram considerados pacientes homens e mulheres com incontinência urinária de outras
etiologias. Tais exames foram obtidos através de arquivo digital, a partir do software Urofive Dynamed versão 5.0, mantendo o caráter
confidencial das pacientes. Em seguida, realizou-se a análise da pressão vesical no momento de realização da manobra e o tempo de duração da
mesma. A partir da interpretação dos resultados, foi observado que a técnica 1 obteve o maior pico de pressão vesical e o maior tempo de duração
da manobra, em comparação com a técnica 2. Diante do exposto, torna-se necessária a padronização da manobra para que o examinador consiga
observar as alterações urodinâmicas, orientando a escolha terapêutica e a avaliação prognóstica. Apesar desse resultado comparativo evidenciar
que técnica 1 de aumento da pressão abdominal mostrou-se mais eficaz para a avaliação de incontinência urinária nas mulheres avaliadas pelo
estudo, ainda torna-se necessária a continuação e aprofundamento do presente estudo.
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RESUMO
Doença falciforme (DF) é um termo genérico que engloba um grupo de anemias hemolíticas hereditárias caracterizadas pela alteração estrutural
na cadeia da beta-globina o que leva à produção de uma hemoglobina anormal denominada HbS (derivado do inglês sickle). A DF é uma
enfermidade genética frequente nos seres humanos, sendo também de grande prevalência no Brasil. No ano de 2005 no Brasil, observou-se que
78,6% dos óbitos devidos à doença falciforme ocorreram até os 29 anos de idade, e 37,5% concentraram-se nos menores de nove anos. A elevada
letalidade, que abrange especialmente jovens, reflete a gravidade da doença. A pesquisa tem os seguintes objetivos: descrever a Anemia
Falciforme como um agravo de saúde pública, pesquisar na bibliografia nacional e internacional artigos que abordam a anemia falciforme, visitar
uma instituição de acolhimento e tratamento da anemia falciforme, pontuar a importância da Clínica da Família no diagnóstico e tratamento da
anemia falciforme. A metodologia adotada foi descritiva e quanti-qualitativa, com uma abordagem integrativa. As bases de dados utilizadas na
pesquisa foram: Scielo, PUBMED, BVS e UNESP. Utilizou-se os seguintes descritores: falciforme+criança; anemia falciforme+atenção primária,
doença falciforme+triagem neonatal; anemia falciforme+tratamento, onde foram selecionados 15 artigos para comporem o arcabouço da
discussão da anemia falciforme na infância. Após a análise dos artigos juntamente com a visita a um Hemocentro no Rio de Janeiro, 3 categorias
emergiram para a discussão da anemia falciforme na infância. As categorias elencadas foram “Anemia Falciforme e o Diagnóstico Precoce”,
Anemia Falciforme na Infância e a Dor” e Anemia Falciforme e Atenção Básica”. Na categoria Anemia Falciforme e Diagnóstico Precoce, apesar de
termos no estado do Rio de Janeiro uma grande rede da atenção relacionada ao teste do pezinho, principalmente as Clínicas de Família, nota-se
que o diagnóstico é precoce, mas o acompanhamento e tratamento dessas crianças continua sendo tardio. Há uma deficiência na articulação dos
serviços de saúde (Clínicas da Família e Hemocentro), uma vez que a demora na primeira consulta das crianças no Hemocentro, pode estar
gerando complicações da doença. Em relação a Categoria “Anemia falciforme na infância e a dor”, há um alerta para que haja um
acompanhamento frequente e sistemático dessas crianças. As famílias devem ser orientadas a como proceder nesse caso. Como a “dor” é um
sinal/sintoma presente na anemia falciforme, os profissionais médicos também devem estar preparados para administrarem um cuidado
adequado e constante, para que se evite as internações ou ao menos diminuam a sua frequência. Estudos apontam que a utilização de uma
analgesia adequada está associada a menor morbidade, baixa mortalidade, diminuição da permanência hospitalar e redução de custos. Em relação
a anemia falciforme e atenção básica, observa-se que as Clínicas da Família estão preparadas para o diagnóstico precoce através do teste do
pezinho, mas em relação ao acompanhamento dessas crianças, nos seus aspectos de desenvolvimento e crescimento, ainda existe uma dificuldade
do profissional médico em ter um olhar para anemia falciforme. Muitos não sabem como proceder a esse acompanhamento (profilaxia de
infecções e imunizações e instituição da hidroxiuréia). Em relação a utilização da hidroxiuréia em crianças, estudos apontam que a droga contribui
para redução de AVC, hiperfiltração glomerular, preservação da função esplênica em criança e a diminuição da mortalidade infantil vinculada a
doença. Portanto, conclui-se que para a anemia falciforme deixe de ser um problema de saúde no Brasil é necessário que haja integração entre os
níveis de atenção à saúde para que se evite uma demora no acompanhamento e tratamento dessas crianças, já que as mesmas perpassam por um
caminho de dificuldades na marcação de consultas, exames, internações e acesso a médicos especialistas nos Hemocentros.
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RESUMO
As relações estabelecidas entre médicos e pacientes vem apresentando diferentes configurações, demandando do profissional o desenvolvimento
de habilidades humanísticas que façam um contraponto à prática excessivamente tecnológica. Habilidades de comunicação, escuta, empatia e
compaixão são características esperadas por pacientes e familiares, especialmente diante de doenças incapacitantes, crônicas e que afetam a
continuidade da vida. Recente estudo realizado junto a familiares de pacientes com câncer revelou dados alarmantes quanto à valorização
atribuída palas famílias aos aspectos humanos na prática médica. Os participantes destacaram a carência do lado humano e moral do médico, pois
esperavam identificar nesses profissionais atitudes compatíveis com o amor ao ser humano, tanto quanto identificaram em suas condutas o amor
à medicina. Para o desenvolvimento das habilidades humanísticas, na graduação médica, tem-se buscado estudar e aplicar novas metodologias
de ensino como, por exemplo, a Medicina Narrativa. Medicina Narrativa, ou Medicina Baseada em Narrativas, é um termo cunhado e desenvolvido
pela médica Rita Charon, da Universidade de Columbia, que vem se dedicando nas últimas décadas à utilização da literatura e da produção de
narrativas com o objetivo de auxiliar os profissionais de saúde a desenvolverem habilidades e estratégias na relação com pacientes e familiares. O
uso da literatura e da produção narrativa proporciona, através de histórias ficcionais, uma aproximação do profissional às histórias dos pacientes,
estimulando o desenvolvimento de valores morais e o reconhecimento da dimensão humana do processo de adoecimento e das relações
estabelecidas. O objetivo deste estudo foi ampliar a formação geral dos alunos da graduação de medicina, estimulando o desenvolvimento de
habilidades humanísticas e valores éticos, através da relação entre medicina, literatura e produção de narrativas. Na etapa I foi feita leitura e
discussão sobre textos literários e filmes relacionados a temas médicos e textos básicos da Medicina Narrativa. Na etapa II: realização de
entrevistas pelos acadêmicos de medicina junto a pacientes com doença valvar do Hospital Federal de Bonsucesso. As entrevistas foram realizadas
no ambiente hospitalar e, em alguns casos, na residência do paciente. Na etapa III foi feita narrativa dos alunos a respeito das entrevistas
realizadas e de suas impressões sobre o processo. Na etapa IV: apresentação das narrativas elaboradas pelos alunos e estímulo à escrita dos
próprios pacientes. As narrativas já realizadas pelos alunos apresentam, além das histórias dos pacientes, a sensibilidade de uma escuta
diferenciada que, gradativamente, foi sendo exercitada ao longo desta pesquisa, revelando seu potencial efeito na relação médico-paciente.
Habilidades necessárias à prática médica, como a comunicação, a compaixão e a empatia precisam ser constantemente desenvolvidas na
graduação de medicina. Embora esta pesquisa ainda esteja em curso, através das narrativas dos participantes, já é possível identificar seus
possíveis efeitos na formação dos estudantes, com consequências positivas na qualidade da comunicação médico-paciente. Como descrito na
depoimento a seguir: "Ouvir o relato da paciente e perceber o quanto aquele momento era importante para ela, o quanto ela se sentia cuidada
através da minha escuta, reforçou o entendimento da importância de apreciar a história dos pacientes e de como escutá-la pode, inclusive, exercer
efeito terapêutico".
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RESUMO
Estudos de custo-efetividade baseados em informações de microcustos com diferentes perspectivas podem subsidiar decisões na abordagem de
epidemias em dengue. O objetivo deste estudo foi comparar a acurácia de quatro kits de testes rápidos para dengue que detectem proteína NS1 e
os custos associados. Trata-se de um estudo de custo-efetividade seguindo o guideline CHEERS (Consolidated Health Economic Evaluation
Reporting Standards) comparando sensibilidade, especificidade, razões de verossimilhança positiva (RV+) e negativa (RV-) com respectivos
intervalos de 95% de confiança (IC de 95%) para quatro testes rápidos NS1 para dengue sorotipos 4 e 1. Estudo incluiu 563 pacientes adultos
apresentando síndrome febril aguda até 72h de duração e que buscaram pronto atendimento em duas epidemias, em 2013 de dengue 4 e em
2015 de dengue 1. As perspectivas do estudo foram a do Sistema Único de Saúde e societal, com horizonte temporal de 15 dias. O parâmetro de
efetividade foi caso confirmado de dengue, por Reação em Cadeia de Polimerase Transcriptase Reversa (PCR) ou ELISA NS1. Os desfechos de
interesse foram cura, óbito, absenteísmo laboral e internações desnecessárias. A coleta de dados sobre custos diretos e indiretos se deu por
questionário semi-estruturado via telefônica e dados de prontuário e incluiu medicamentos, transporte, exames, consultas médicas e de
enfermagem realizadas no Hospital Municipal de Emergências, em Resende. A prevalência de DENV4 foi 45,5% (148/325) e de DENV1 foi
(124/148) 83,3%, sendo 40,3% infecção primária. Testes NS1 para DENV-4 evidenciaram altas especificidades (95,9% a 99,4%), mas baixas
sensibilidades (14,7% a 45,4%). O teste Bioeasy® mostrou o melhor desempenho, com RV+ de 26,0 (IC 95% 8,4 – 81,0). Em DENV-1 todos os testes
também apresentaram altas especificidades variando de 95% a 100%. Em DENV1 as sensibilidade dos testes BioEasy® e BioClin® foram altas 82,2%
e 83%es; enquanto Biorad® gerou uma proporção de falsos negativos de 25% e Orangelife muita baixa sensibilidade 36% (IC 95% 27,0 – 46,0).
Todos esses dados foram inseridos como “efetividade”nas planilhas de Tree_Age em conjunto com as informações de custo direto e indireto para
elaboração de árvore de decisão. BioRad difere dos outros três kits pois necessita de tubo de ensaio não fornecido pelo fabricante necessário para
modo a imergir a tira de teste, podendo isto ser um limitador de custo e operacional para seu emprego no ponto de cuidado. A acurácia dos testes
variou segundo sorotipo, indicando que as análises de custo-efetividade devem considerar essas diferenças. Em DENV-4, todos testes NS1 foram
mais específicos que sensíveis e podem ser empregados como testes confirmatórios para incluir suspeitos, mas não para propósitos de triagem. Os
testes Bioclin®, teste de produção nacional e BioEasy® foram adequados para triagem e confirmatório em epidemia de DENV 1. Entretanto, o teste
Orangelife® apresentou uma taxa de falsos negativos muito alta de 69%, desaconselhando o uso para triagem.
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RESUMO
Estudos de custo efetividade podem se beneficiar de informações de micro custo direto e indireto coletados no âmbito de estudos clínicos. O
objetivo deste estudo foi estimar os custos diretos e indiretos da conduta diagnóstica e terapêutica associados ao pronto atendimento de
pacientes suspeitos de dengue. Trata-se de um estudo descritivo dos itens de custo direto e indireto da conduta oferecida a 148 pacientes, com
febre até 72 horas de duração, atendidos durante a epidemia de dengue 1, no Hospital Municipal de Emergência de Resende, RJ. Para coleta foram
utilizados questionário por via telefônica e dados de prontuário hospitalar até 15 dias de evolução. Todos os procedimentos foram eticamente
aprovados previamente. Custo direto foram aqueles dispendidos pela unidade de saúde: consultas de enfermagem e médica, exames laboratoriais,
de imagem e medicamentos (hidratação venosa, analgésico e antitérmicos, anti-eméticos, corticóide). Os valores em reais foram obtidos no
Sistema de Gerenciamento de Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses e Próteses (SIGTAP) do DATASUS e para os medicamentos no
Banco de Preços (preço unitário, mínimo, médio e máximo) do Ministério da Saúde, Brasil, para o mês de março de 2015, período da epidemia. Os
custos de diferentes testes rápidos NS1 para dengue foram os praticados pelos fabricantes. Custos indiretos: o preço de fabricante e máximo ao
consumidor para os medicamentos comprados pelos pacientes: dipirona 500 mg, paracetamol 500 mg, dexclorfeniramina com betametasona e
envelopes de rehidratação oral, os quais foram obtidos da Câmara de Medicamentos (CMED) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para o
Rio de Janeiro, referente aos praticados em março de 2015; gastos com transporte (carro próprio básico com média de consumo de 9,3 litros de
etanol/ km; tarifa de ônibus em R$ 3,00 ou táxi com valor inicial de R$ 4,16 e com bandeira 1 a R$3,16/ km desde a residência); além de gastos
com alimentação nos dias de atendimentos. Foram computados os somatórios dos custos. A distribuição dos preços unitário, médio, mínimo,
máximo para medicamentos foram não paramétricas ao teste de Kolmogorov-Smirnoff. Foram calculadas medianas e Intervalo Interquartil (IIQ
25% - 75%) dos custos, segundo o diagnóstico de dengue confirmado por PCR. A mediana de custos diretos por paciente com preço unitário foi R$
16,91 (IIQ 12,53 – 25,59), menor preço foi R$ 9,97 (IIQ 8,22 a 22,00); maior preço R$ 23,80 (IIQ 9,96, 33,63) e preço médio R$ 16,37 (IIQ R$10,98 –
24,13) no grupo não dengue. Estes valores foram contrastados com os obtidos entre pacientes com dengue 1 confirmado: preço unitário R$ 24,63
(IIQ 9,68 – 42,23), menor preço R$14,55 (R$ 7,71 – 28,44), maior preço R$ 32,80 (IIQ R$ 16,74 – 74,07) e preço médio R$ 21,89 (IIQ R$ 8,69 –
43,03). O número mediano de atendimentos entre paciente não dengue foi de 2 consultas (IIQ 1 – 5) e nos casos confirmados de Dengue foram
também 2 consultas (IIQ 1 – 9). O custo das consultas de enfermagem por paciente foi de R$ 12,6 (IIQ R$ 6,3 a 31,5) entre os Não Dengue
comparado a R$12,6 (0 a R$ 56,7) naqueles com Dengue confirmado. Esses valores de custo direto foram proporcionalmente semelhantes
considerando o diagnóstico de dengue sugerido por teste NS1 rápido em 15 minutos como ferramenta diagnóstica no ponto de cuidado. Foi
exequível a computação de micro custos individuais por paciente nas perspectivas do sistema único de saúde e societal, em contexto epidemico. O
custo direto do atendimento emergencial foi maior em pacientes confirmados com dengue ao PCR comparado aos pacientes não dengue, para as
quatro categorias de preço consideradas na análise. Diferenças corroboram necessidade de detalhar estratégias segundo a efetividade de
diferentes kits disponíves no mercado, especialmente em dengue sorotipo 1 que costuma cursar com maior gravidade. Esses dados subsidiarão
modelos de árvore de decisão para custo-efetividade de teste rápido em dengue 1.
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RESUMO
Tal como a profissão médica, o curso de Medicina é idealizado pela sociedade em geral, por serem seus alunos vistos como aqueles que
futuramente salvarão vidas. Ao entrarem na faculdade, a idealização dá lugar a uma realidade que envolve muitas pressões acadêmicas, escassez
de tempo para estudar e ter lazer. Esta realidade costuma envolver frustrações e angústias, que podem gerar patologias como a depressão,
especialmente quando os alunos entram no internato e têm contato com pacientes, com o sofrimento e com a morte. As dificuldades enfrentadas
por muitos discentes de Medicina levam diversos autores a pensarem que as faculdades devem oferecer espaços de suporte emocional ao
estudante. A UNESA conta com estes espaços, que visam a acolher as frustrações e ansiedades dos alunos e ajudá-los a superar as dificuldades que
emerjam durante a graduação. A presente pesquisa qualitativa pretende fornecer subsídios para o apoio mais abrangente ao discente de
Medicina. Seu objetivo é dar voz ao aluno de Medicina da UNESA, conhecendo suas motivações, expectativas e dificuldades relativas ao curso.
Visa ainda identificar transformações ocorridas entre o início da faculdade e o período que antecede o internato, dois momentos considerados
cruciais na formação médica. A pesquisa, que está em andamento, segue o Método de Explicitação do Discurso Subjacente (MEDS), que pretende
analisar em profundidade os depoimentos dos sujeitos, tornando visíveis os conteúdos inconscientes. A pesquisa conta com uma coleta de dados
em duas fases: a primeira, ocorrida em 2016, em que questionários foram respondidos por 67 alunos do primeiro período, permitindo uma
aproximação inicial com o tema; e a segunda, em curso neste momento, em que a coleta de dados está sendo realizada por meio de entrevistas
com alunos do primeiro e do oitavo períodos, visando ao aprofundamento de questões pertinentes. O MEDS prevê análise de dados em duas
etapas: a “inter-participantes”, quando as respostas dos entrevistados são comparadas em busca de elementos em comum; e a “intraparticipante”, em que cada entrevista é analisada individualmente, em busca de contradições ou inconsistências que, quando identificadas, levam
de volta à análise inter-participantes, para verificar se estão presentes nos outros discursos. Considerando que dados coletados em questionários
não permitem aprofundamentos, a análise nesta fase da pesquisa contou apenas com a etapa “inter-participantes”, enquanto as entrevistas
contarão com as duas etapas. Os resultados parciais da pesquisa, obtidos nos questionários, indicam que as principais motivações para a escolha
da Medicina estão associadas à realização pessoal (um “sonho de infância”) e ao altruísmo (desejo de “ajudar”/”salvar”). A maioria dos alunos
revelou ter grandes expectativas em relação à faculdade, no que diz respeito às novas amizades, ao amadurecimento e à maior liberdade, mas
também aos conhecimentos a serem adquiridos. A realidade encontrada pelos alunos, porém, é descrita como envolvendo excesso de estudos e
falta de tempo para os amigos e a família. Apesar disso, a maioria se diz realizada por estar na faculdade. Os principais medos declarados foram o
de fracassar como profissional, cometendo erros, o de fracassar na faculdade e ser reprovado, além de medos de ordem pessoal, como o de não
suportar a pressão da profissão e não saber administrar o tempo. Estes resultados reafirmam os achados de outros estudiosos, apontando para
uma imensa expectativa sobre a faculdade, que dá lugar a uma realidade aparentemente mais árdua do que a imaginada. As angústias despertadas
por essa realidade reiteram a necessidade de o aluno de Medicina ser acolhido e receber suporte durante toda sua graduação. Espera-se que a
análise das entrevistas que estão sendo realizadas permita o aprofundamento das questões levantadas nos questionários e que os resultados desta
pesquisa permita à UNESA acolher seus alunos de maneira ainda mais eficaz.
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RESUMO
A utilização da Monitoração Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) tem oferecido parâmetros que suportam diretamente a estratificação e
associação independente de risco cardiovascular (CV), especialmente na população idosa. O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil da pressão
arterial (PA) sistólica (SIST) e diastólica (DIAST) em 24 horas (24h), vigília (VIG) e sono, pressão de pulso (PP) e descenso sistólico (descSIST) e
diastólico (descDIAST) em população de idosos referidos como saudáveis clinicamente, comparando este padrão entre os gêneros. Em uma coorte
de 1652 indivíduos com idade superior a 60 anos, de ambos os gêneros, encaminhados para realização de MAPA, selecionamos 434 sujeitos sem
histórico de doença CV prévia e/ou faziam uso de fármaco de ação CV. Destes, 242 (56%) tinham média PA normais 24h (G1) e 192 (44%) médias
elevadas (G2), sendo 68 com hipertensão sistólica isolada (G2A) e 124 com hipertensão sistodiastólica (G2B). Aplicou-se análise de variância para
estudo comparativo entre os grupos, admitindo-se nível de significância para valor p<0,05. As médias PAS 24h, VIG e SONO no G1 foram 118,94±
7,2, 122,27±3,0, 110,23±4,1 mmHg em homens e 117,05±6,3, 120,46±2,4 e 107,57±3,4 mmHg em mulheres (p=0,06). Valores de PAD nos mesmos
períodos foram respectivamente, 67,66±6,62, 70,61±5,3 e 60,24±2,4 mmHg em homens e 67,94±5,2, 70,70±5,2 e 60,57±5,1 mmHg em mulheres
(p=0,08). A análise estatística não demonstrou diferença para os valores de PP entre os gêneros, nos diferentes períodos avaliados. No G2 houve
diferença significativa entre os subgrupos A e B para todos os parâmetros, sendo PA24h 137,18x71,85 G2A e 142,67x86x33 G2B, p><0,003 PAS e p
0,001 PAD, com PP24h 65,32 e 56,33 mmHg, respectivamente (p><0,001), não havendo diferença significativa entre os gêneros. Em relação ao
descSIST e descDIAST, observamos valores no G1 10,06±7,07 e 14,37±8,18, no G2A 5,24±10,2 e 9,73±9,8 e no G2B 8,93±6,47 e 13,36±6,5 mmHg,
ou seja, valores menores no G2A em comparação ao G1 e G2B (p><0,001 e p><0,033, respectivamente), sendo G1 e G2B sem diferença
significativa entre si. Sabendo-se que o padrão de descenso noturno é o mais consistente achado preditor de desfecho CV, corroboramos em
nossos achados, dados de literatura, que demonstram alteração no descenso noturno da PA na população idosa, em especial em presença de
hipertensão sistólica isolada, como marcador da própria elevação da PA, após ajuste para idade, sexo e
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RESUMO
A vaporização é uma via terapêutica usada frequentemente na medicina para prevenção e tratamento de várias doenças. Medicamentos antihistamínicos, esteróides, estabilizadores da membrana do mastócito, anticolinérgicos entre outros são liberados por vaporização nasal a fim de
tratar alergias ou congestão devido a rinites ou sinusites. Agentes para fotoproteção solar ou substitutos cutâneos temporários que formam
curativos impermeáveis também podem ser aplicados por vaporização sobre a pele.
Em oftalmologia, há vaporizadores de lubrificantes
disponíveis comercialmente em diversos países, seja para aplicação em olhos abertos ou em olhos fechados. Há poucos estudos que
demonstraram a eficácia dos medicamentos quando vaporizados topicamente nos olhos. As gotículas da solução oftálmica são posicionadas sob
pressão entre os cílios e quando o paciente abre os olhos, elas se misturam no compartimento lacrimal. O uso do medicamento aplicado a
distância por vaporizador com o olho previamente fechado pode facilitar o tratamento em paciente adulto ou idoso com alta ametropia (que
dificultam a visão adequada do frasco de colírio sobre os olhos); blefaro-hematoma (que dificulta a abertura palpebral e torna sensível o toque dos
dedos na pele das pálpebras); em idosos com dificuldade de coordenação motora e em pacientes que apresentam desconforto emocional a
instilação. Após extensa revisão bibliográfica em bases de dados como Scielo, LILACS e MEDLINE, os autores não encontraram trabalho sobre a
eficácia midriática da fenilefrina a 10% por vaporização em olhos fechados. Os objetivos do estudo foram comparar a eficácia fenilefrina a 10%
aplicada pelo próprio paciente por vaporização em olho fechado em relação à instilação de gota em olho aberto em indivíduos que irão realizar
exame de fundoscopia e avaliar o nível de dificuldade e a adequação técnica entre os métodos de administração. Trata-se de um ensaio clínico
controlado, randomizado e pareado envolvendo 100 olhos de 50 pacientes, sem doenças oculares ou sistêmicas que comprometiam a dilatação
pupilar. Os pacientes foram submetidos à instilação de 1 gota de fenilefrina a 10% e aplicação de vaporizador do mesmo midriático no olho
contralateral. O olho em que se instilou o colírio permaneceu aberto, enquanto o olho vaporizado ficou fechado durante as aplicações da
medicação. O diâmetro pupilar foi medido antes da aplicação, 10, 20 e 30 minutos após. O processo de instilação ou vaporização foi observado
quanto a sua adequação técnica por um dos autores. Após o processo foi perguntado ao paciente questões pré-formuladas sobre a praticidade de
ambos os métodos. A diferença de midríase média entre os grupos de olhos avaliados em um determinado tempo foi no máximo 0,3 mm , o que
não foi clinicamente ou estatisticamente significativo (ANOVA: F = 1,97 e p = 0,163609) . Porém, ao longo do tempo, a diferença entre o diâmetro
da pupila no tempo inicial e no tempo de 30 minutos foi 1,15 mm para os olhos vaporizados e 1,58 mm para os olhos instilados com gotas
(ANOVA: F = 129,22 e p ≤ 0,0001). Percentual de 60% dos pacientes tocaram a ponta do frasco de colírio nos olhos, enquanto que 12% tocaram o
orifício na ponta do vaporizador com os dedos (p < 0,000001). Setenta de dois por cento (72%) consideraram a instilação de gotas fácil ou muito
fácil enquanto 62% consideraram a vaporização em olho fechado fácil ou muito fácil (p = 0,238). A instilação de gotas em olhos abertos e a
vaporização de olhos fechados da fenilefrina a 10% apresentou eficácia clínica semelhante. A vaporização foi mais segura e apresentou nível de
dificuldade um pouco maior do que a instilação, apesar dos pacientes serem experientes para instilar gotas e inexperientes para vaporizar a
medicação em olho fechado.
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RESUMO
A dutasterida é muito utilizada no tratamento da hiperplasia prostática benigna (HPB), mas alguns pacientes apresentam disfunção erétil (DE)
durante seu uso. Alterações morfológicas do corpo cavernoso já foram relacionadas ao uso da dutasterida. A sildenafila é largamente utilizada
para tratamento da DE, inclusive em pacientes que fazem uso da dutasterida. Contudo não se sabe se a sildenafila é capaz de reverter as
alterações morfológicas penianas decorrentes do uso da dutasterid. O objetivo deste estudo foi investigar a morfologia do pênis em um modelo
animal de HPB após o tratamento com a dutasterida e sildenafil. Foram utilizados 40 ratos divididos em 4 grupos: WKY – composto por ratos
Wistar Kyoto; H – composto por ratos modelo de HPB; HD –tratados com dutasterida (0,5mg/Kg/dia); HDS – ratos modelo de HPB tratados com
dutasterida (0,5mg/Kg/dia) e sildenafila (1mg/Kg/dia). As drogas foram administradas por gavagem durante 40 dias. Após tal período, o pênis foi
coletado e processado para as análises histomorfométricas. Foram analisadas: a área do corte transversal do pênis; os tipos de fibras de colágeno
do corpo cavernoso; as densidades das fibras musculares lisas, tecido conjuntivo, espaço sinusoidal e fibras elásticas no corpo cavernoso. Os
resultados foram comparados pela ANOVA com pós-teste de Bonferroni. A área transversal do pênis, não demonstrou diferença entre os
diferentes grupos estudados, assim como os tipos de fibras colágenas do corpo cavernoso. Foi observado um aumento de tecido conjuntivo no
grupo H de 13,7%, quando comparado ao grupo WKY. O grupoHD apresentou um aumento de 12,9% em comparação com o grupo H. Porem o
uso da sildenafila reduziu em 4,1%, quando comparado ao grupo HD. Com relação à densidade de músculo liso, houve uma redução em HD de
29,2% e HDS 23,4%, quando comparados ao grupo H; não houve diferença estatística entre WKY e H. Com relação ao espaço sinusoidal,
observamos uma redução de 40,6% do grupo H quando comparado ao grupo WKY; uma redução de 19,8% no grupo HD, comparado ao grupo H.
Foi observado um aumento das fibras elásticas de 72,9% no grupo HD e de 90,5% no grupo HDS, quando comparados ao grupo H; entre os grupos
H e WKY não houve diferença estatística.O uso de dutasterida promoveu alterações na morfologia do corpo cavernoso neste modelo de roedores
com HPB. O uso da sildenafila concomitante ao da dutasterida, foi capaz de amenizar as alterações morfológicas vistas somente em alguns
parâmetros.
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RESUMO
O adequado controle glicêmico previne o surgimento de complicações microvasculares do diabetes mellitus (DM) e deve ser buscado por
pacientes e equipe de saúde. Entretanto, este é um objetivo por vezes difícil de alcançar por diversos motivos. Dentre eles, destacam-se o pouco
conhecimento sobre o DM e as implicações do mau controle bem como a dificuldade de lidar com a doença e as mudanças e limitações por ela
impostas. O presente trabalho teve por objetivo analisar o conhecimento e a atitude de pacientes com DM e correlacionar com parâmetros de
controle da doença. Foi realizado um estudo transversal observacional com a aplicação de dois questionários validados em português (DKN-A conhecimentos em DM - e ATT-9 - atitudes em relação ao DM) em pacientes atendidos no PSF/Lapa. Os dados foram apresentados como mediana
(p25-p75). Para as análises foi utilizado o teste de Mann Whitney (comparação de variáveis numéricas entre grupos). Foi considerado significativo
um valor de p<0,05 sendo utilizado o programa SPSS versão 23.0. Foram incluídos 97 pacientes [63 mulheres (64,9%)] com mediana de idade 63
(56-72) anos, tempo de doença 5 (3-12) anos, índice de massa corpórea (IMC) 32,5 (28,5-35,2) Kg/m2, glicemia de jejum (GJ) 127,5 (106,2-164,4)
mg/dL e hemoglobina glicada (HbA1c) 7,1 (6,2-8,2) %. A mediana de acertos no DKN-A foi 8 (6-9) e de pontuação no ATT-19 66 (59-69). Quando
comparados os pacientes de acordo com o controle glicêmico determinado pela HbA1c (> < ou > 7%) não houve diferença de idade, tempo de
doença, IMC ou pontuação nos questionários DKNA e ATT-19. Vale notar então que apesar de uma idade mais avançada, os pacientes tinham
pouco tempo de doença e um controle glicêmico próximo ao satisfatório (GJ<130 mg/dL e HbA1c próximo a 7%). Além disso, o grupo apresentou
um conhecimento razoável sobre o DM (é considerada satisfatória uma pontuação maior que 8 no DKN-A), entretanto a atitude em relação à
doença foi bastante ruim (pontuação menor que 70 no ATT-19). Finalmente, estes parâmetros não foram diferentes entre pacientes bem ou mal
controlados. Desta forma podemos concluir que ações educativas devem ser implementadas bem como estratégias para melhorar a aceitação do
DM, independente do controle glicêmico. Essas ações devem estimular a autonomia e podem ter benefícios na qualidade de vida dos pacientes.
Permanece incerto se estas ações podem influenciar o controle
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RESUMO
A adesão à diretrizes é um parâmetro de boa prática da medicina baseada em evidências. Esta adesão pode ser aferida de modo direto seja por
dados de prontuário, observação participante ou métodos indiretos como respostas adequadas em consonância às recomendações das diretrizes.
O objetivo deste estudo foi avaliar fatores associados à prescrição e tratamento de EI por cardiologistas atuantes no Estado do Rio de Janeiro,
especificamente conhecimentos sobre a prática de medicina baseada em evidências (MBE) no suporte à esta decisão clínica. Trata-se de um
estudo seccional, utilizando questionário de autopreenchimento, por via eletrônica ou presencial, a médicos cardiologistas do estado do Rio de
Janeiro de uma população alvo de 2300 com cálculo amostral mínimo de 366. Foram incluídos 374 médicos, a maioria do sexo masculino, com
mediana de 43 anos de idade, natural do Rio de Janeiro, graduados em instituição pública, com mediana de título de especialista há 14 anos,
associados à Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, com mediana de 19,5 anos de tempo de formado, com subespecialidade, e que
trabalhavam na esfera pública e privada, concomitantemente. Mais de dois terços da amostra tratou casos de EI nos últimos três anos. O desfecho
“adesão à diretriz” foi composto por um escore > 2, isto é, duas ou mais questões preenchidas em acordo à diretriz de quatro perguntas (duas
sobre antibióticos indicados para profilaxia e tratamento segundo agente e dois casos clínicos de EI aguda e sub-aguda). Conformidade à BEM foi
recodificada em um escore de > ou igual a 2 itens corretamente identificados em cinco (identificar PubMed Clinical Queries, Ver Sistemática, tipo
de estudo diagnóstico, reconhecer Classe de Recomendação IIB e nível de evidência B) referentes à prática de BEM. Estavam “Conforme BEM"
88% da amostra, demostrando um alto grau de conhecimento e uso da BEM. Na análise bivariada, utilizar a diretriz americana ou europeia como
fonte de informação na prática clínica para decisões sobre profilaxia e tratamento de EI, ter experiência prévia em tratamento de EI, considerar a
BEM decisiva para a tomada de decisão em casos de profilaxia de EI, lembrar espontaneamente de alguma diretriz, identificar o desenho de
Revisão Sistemática como estudo de melhor evidência para questões de terapia, diagnóstico, prognóstico ou dano e estar em conformidade com
BEM estiveram associados a uma maior chance de adesão à diretriz brasileira para profilaxia e tratamento da EI. Na análise de regressão logística a
variável “Conforme BEM” permaneceu associada à “adesão à diretriz” mesmo quando controlado para experiência prévia no tratamento de EI nos
últimos três anos. Este é o primeiro estudo brasileiro indireto sobre fatores associados à prescrição de antibióticos para profilaxia e tratamento da
EI baseada em evidências por cardiologistas do Estado do Rio de Janeiro. A conformidade aferida indiretamente de BEM, esteve associada à
adesão à diretriz brasileira para EI tano em prescrição quanto tratamento. Estudos diretos poderiam validar estes resultados.
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RESUMO
O diabetes mellitus (DM) geralmente impõe aos indivíduos a necessidade de modificar o estilo de vida, bem como realizar cuidados diários com a
saúde. Para isso o paciente precisa conhecer a sua doença, entender sobre os fatores que auxiliam no controle metabólico, bem como realizar
exames periódicos. Além disso, pode ser necessário realizar auto-monitorização da glicemia e outras atividades que envolvem algum aprendizado.
O presente trabalho teve o objetivo de analisar o impacto de parâmetros sociodemográficos no controle glicêmico, conhecimento e atitudes em
relação ao DM. Trata-se de estudo transversal observacional de indivíduos com DM acompanhados no Centro de Saúde Escola Lapa (CSE Lapa). Os
instrumentos de coleta de dados incluíram dois questionários registrados, sendo um para a avaliação do conhecimento a respeito do DM (DNK-A)
e outro para avaliação da atitude em relação à doença (ATT-19) além do levantamento de dados sociodemográficos através do prontuário ou
entrevista com o participante da pesquisa. Os dados numéricos foram apresentados como mediana (p25-p75). Para a análise estatística foram
utilizados os testes de Mann Whitney (comparação de variáveis numéricas entre grupos), Spearman (correlação entre variáveis numéricas) e Quiquadrado (comparação das proporções entre grupos), sendo o nível de significância considerado de 5% (p-valor<0,05) com o programa SPSS
versão 23.0. Foram incluídos 97 pacientes (64,9% do sexo feminino), com mediana de idade 63 (56-72) anos, sendo a distribuição entre as faixas
etárias: 58,8% acima de 60 anos, 40,2% entre 30 e 60 anos e 1% com menos de 30 anos. A mediana de tempo de doença foi 5 (3-12) anos. Quanto
à escolaridade, 18,6% possuem ensino superior, 40,2% ensino médio, 17,5% ensino fundamental (EF) 2º segmento e 22,7% EF 1º segmento (alguns
não completaram o EF). No tocante à renda familiar, oito pacientes não aceitaram compartilhar a informação. Entre os demais a distribuição foi:
21,3% com renda > 3 salários mínimos (SM), 11,2% entre 2 e 3 SM, 22,5% entre 1 e 2 SM e 44,9% até 1 SM. Dentre os analisados, apenas 36,1%
trabalham e 60,4% residem com alguém. Quando comparados os pacientes de acordo com o controle glicêmico (HbA1c < ou >7%), não houve
diferença de idade, distribuição dos gêneros, distribuição de escolaridade, renda, residência (só ou acompanhado), trabalho (sim ou não) ou tipo
de tratamento [apenas antidiabético oral (ADO), ADO e insulina ou apenas insulina]. Foi encontrada uma fraca correlação negativa entre idade e
pontuação no DKNA (r=-0,242; p=0,017). Quando avaliados os indivíduos de acordo com a faixa etária e com a escolaridade, não foram
encontradas diferenças na HbA1c, glicemia, DKNA ou ATT-19. Também não foram encontradas diferenças nestes quesitos entre indivíduos que
trabalham ou não trabalham ou entre aqueles que moram sozinhos ou acompanhados. Em contrapartida, quando avaliados os indivíduos de
acordo com as categorias de renda, foi encontrada diferença no DKN-A (> 3 SM: 8; entre 2 e 3 SM: 8; entre 1 e 2 SM: 9, < 1 SM: 7; p=0,01). Assim,
podemos depreender que quanto maior a idade e quanto menor a renda, menor foi o conhecimento em relação ao DM, o que reforça que a
população idosa e aquela de baixa renda são mais vulneráveis e devem ser alvos prioritários de ações de educação em DM. Nenhum parâmetro
sociodemográfico nem tampouco o conhecimento ou atitudes tiveram impacto sobre o controle glicêmico, o que sugere que este seja
determinado por um conjunto de fatores muito amplo e multidimensional. É importante notar que os parâmetros sociodemográficos não
interferiram com as atitudes em relação ao DM, o que sugere que todos os pacientes, independente de idade, sexo, escolaridade, renda ou
suporte familiar sofram algum impacto da doença. Atividades em grupo podem ser implementadas, com troca de experiências e inclusão de
familiares visando uma melhor aceitação da doença e adaptação às modificações de estilo de vida e de autocuidado.
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RESUMO
O Ensino Baseado em Simulação representa, atualmente, um novo paradigma do ensino de graduandos da área da saúde. Esta metodologia de
ensino tem se expandido rapidamente, em todo mundo, com o advento de equipamentos de ultima geração que reproduzem, com fidelidade, os
mais diversos cenários e reações do corpo humano frente a inúmeras condições clínicas. O objetivo do estudo foi avaliar o grau de satisfação de
estudantes do Curso de Graduação em Medicina sobre a atividade educativa de Olimpíadas de Simulação A Olimpíada de Simulação foi realizada
durante a Semana Científica da Faculdade de Medicina de uma universidade na cidade do Rio de Janeiro. A proposta foi estabelecer um ambiente
de competição saudável entre estudantes de Medicina de universidades convidadas a participar do evento, onde cada grupo de estudantes,
intitulados “times” deveria prestar assistência médica a um paciente em cenários de Simulação. Quatro times participaram da competição, com
cinco estudantes cada, incluindo um total de vinte participantes. Todos os grupos foram avaliados por uma banca examinadora, composta por
quatro professores convidados. A assistência médica prestada pelas equipes foi avaliada através de um checklist estruturado. Ao final de cada
cenário, um professor apresentou um resumo da análise dos pontos positivos e os pontos a serem melhorados no atendimento. Na primeira fase
da competição, cada time participou de dois cenários programados com base em casos clínicos prevalentes em Unidades de Emergência
(emergências cardiovasculares, respiratórias ou traumáticas). Na segunda fase da atividade, todos os times passaram pela Simulação com os
mesmos cenários, sem que as equipes concorrentes assistissem ao atendimento do time em atuação. A equipe com a maior pontuação foi
consagrada vencedora da competição. Foi solicitado o preenchimento de um formulário, incluindo seis questões sobre a opinião dos estudantes
em graus crescentes de satisfação, de acordo com uma escala Likert, referentes a: se estes se sentiram à vontade para atuar no atendimento ao
paciente e se os feedbacks sobre a conduta clínica dos times contribuíram para sua aprendizagem. Atribuição de pontuação de 0 a 10 quanto à sua
própria participação nos cenários e grau de satisfação geral com a atividade, além de comentário sobre os pontos positivos e sugestão de
aprimoramento da atividade. Todos os participantes (n=20) responderam o formulário. Dentre estes, 75% concordaram totalmente que haviam se
sentido em um ambiente real de emergência. Sobre se sentir à vontade para atuar no atendimento ao paciente, 60% concordaram totalmente.
Sobre a contribuição dos feedbacks para a aprendizagem, 95% concordaram totalmente. O índice de participantes que classificaram como grau 10
a satisfação com a atividade foi de 90%. Os pontos positivos mais citados foram o feedback realizado ao final do atendimento e a maior
aprendizagem através de cenários de Simulação realística. Como sugestão de aprimoramento das atividades, 90% solicitou maior frequência da
atividade. Os estudantes de Medicina referiram um alto grau de satisfação com a atividade educativa. O estudo ratifica o conceito de que a
Simulação realística aproxima os estudantes da realidade da prática médica e proporciona uma aprendizagem exponencial, quando seguida de um
feedback estruturado e individualizado.
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RESUMO
A instilação de gotas é a principal via de administração ocular utilizada para o tratamento de doenças do segmento anterior. O sítio de ação desta
via atinge frequentemente diferentes camadas da córnea, conjuntiva, esclera, íris e corpo ciliar. O uso correto de colírios necessita da prática
adequada de movimentos de coordenação motora fina e boa visão. Muitos pacientes, principalmente os idosos, têm dificuldades devido à redução
da coordenação motora e visão ruim para perto sem óculos. Estudos recentes demonstraram que muitos pacientes usam colírios de forma
incorreta. Alguns tocam a ponta do frasco em tecidos oculares, outros pingam número excessivo de gotas ou erram o olho e gastam o colírio
desnecessariamente. Tais ações podem favorecer respectivamente: a contaminação do frasco, toxicidade e aumento de custo no tratamento.
Para melhorar as técnicas de uso de colírios, vários dispositivos com apoio facial foram criados. Entre eles podemos citar: Opticare®, Eyeot®, XalEase®, Autodrop®, Autosqueeze®, Eyedrop® etc. Dispositivos de apoio facial podem melhorar a aplicação de colírios ao promover: suporte
manual para a administração, melhor posicionamento do frasco em relação ao olho e maior facilidade para apertar o frasco ou manter as
pálpebras abertas. Após extensa pesquisa de referências em bases de dados digitais como: LILACS, PubMed e Scielo, não encontramos trabalhos
sobre a percepção e adequação técnica da autoinstilação de colírios apenas em idosos. O estudo foi um ensaio clínico, controlado, randomizado e
pareado, realizado em 50 pacientes idosos de setembro de 2015 a junho de 2016 na Policlínica Ronaldo Gazolla, Lapa-Rio de Janeiro. Um frasco de
colírio Optive® foi acoplado ao dispositivo de apoio facial denominado Eyedrop®. Cada participante instilou o colírio com ou sem o auxílio do
dispositivo em cada um dos olhos, sendo que a seleção ocular foi feita aleatoriamente. Foi perguntado ao paciente questões pré-formuladas sobre
a dificuldade de ambos os métodos e a técnica de administração tópica ocular foi avaliada. A instilação de gotas foi considerada difícil ou muito
difícil por 10% dos idosos com o auxílio do dispositivo e por 36% sem o auxílio (p = 0,0047). Houve toque da ponta do colírio com os tecidos
oculares em 64% dos pacientes que não usaram o Eyedrop® e em 4% dos que o utilizaram (p=0,000001). A maior dificuldade descrita na instilação
tradicional foi acertar o olho com a gota (32%) e com o dispositivo de apoio foi entender seu uso(4%). A maioria dos idosos instila colírios
erroneamente, tocando a ponta do frasco em tecidos oculares, o que favorece sua contaminação. O dispositivo de apoio facial tornou mais segura
e fácil a instilação.
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RESUMO
A formação profissional de carreiras da área de saúde, tem em seus Currículos o conteúdo sobre o SUS e este deve ser abordado de forma
interdisciplinar, contínua e sistematizada, atendendo a transversalidade proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Ao dirigirmos um
olhar mais crítico e reflexivo sobre a prática dos professores dos Cursos da área de Saúde no contexto do SUS, encontramos um elo frágil na
formação acadêmica e nas demandas do SUS em relação a resolutividade e a qualidade, o que nos levou a construção do seguinte problema de
pesquisa: “ O conhecimento do SUS, bem como a sua valorização por parte dos professores pode influenciar no perfil dos alunos egressos,
tornando-os cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade? ” A partir dessa premissa, a pesquisa possui como objetivo compreender
as concepções que os professores da área de saúde possuem acerca do SUS. Os Cursos selecionados para a pesquisa foram os de Medicina,
Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Farmácia, Fisioterapia de uma Universidade particular do Rio de Janeiro. A metodologia adotada foi descritiva,
quanti-qualitativa e de análise de conteúdo. Foi construído um questionário composto de uma primeira parte com informações socioeconômicas e
culturais e a segunda parte com informações relacionadas ao SUS com 10 perguntas, sendo 8 fechadas e 2 abertas. O questionário foi criado na
plataforma Google e enviado por e-mail a 120 aos professores (20 professores de cada Curso selecionado). Para o desenvolvimento da pesquisa,
foram obedecidos os preceitos éticos constantes da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Destacamos alguns pontos relevantes do
resultado da pesquisa, como: 45 professores responderam à pesquisa, sendo 63,9% de mulheres e 36,1% de homens, o que demonstra a
participação cada vez maior das mulheres na formação de profissionais da área de saúde. Em relação a faixa etária, 50% dos professores tem mais
de 40 anos, o que demonstra uma formação profissional ainda centrada em um modelo biomédico, privatista e hegemônico do cuidar, perfil este
que vai ser identificado no decorrer da pesquisa. A questão relacionada a rede de atenção à saúde entorno da Universidade, somente, 47%
responderam que conhecem as unidades de saúde, o que demonstra uma fragilidade na inserção dos alunos em uma prática profissional, já que
uma das demandas do SUS, é conhecer a sua área de atenção (territorialização). Em relação a questão “ Você aborda o SUS em suas aulas”, 45,7%
informaram que sim, algumas vezes e 22,9% informaram que sempre abordam o SUS. O que chama atenção é em relação a resposta à pergunta
“Os seus alunos pedem informações sobre o SUS”, 52,8% responderam que não, fato este que nos preocupa, já que mais de 70% dos profissionais
formados irão trabalhar no SUS. Como exercer uma função em um Sistema de Saúde sem se interessar por ele ou conhece-lo pouco? Essa é uma
discussão que tem que permear toda a formação profissional. Portanto, conclui-se que a maioria dos professores desconhecem todos os princípios
do SUS, discordam da abrangência da Rede de atenção do SUS e não se mostram interessados em serem capacitados e treinados no SUS. Desta
forma, é proposta uma reflexão sobre o papel do professor de Graduação como agente educador nesse modelo assistencial do Sistema Único de
Saúde (SUS).

Título:

PERFIL DE RISCO CARDIOVASCULAR EM UMA UNIDADE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO RIO DE JANEIRO –349
PROJETO PILOTO DO ESTUDO DE COORTE LAPARC

Autor(es) Mariana Marão Lapenta; Taíssa Lorena dos Santos; Carolina Sampaio Lima e Silva; Isadora Marques de Souza Oliveira;
Elizabeth Silaid Muxfeldt
E-mail para contato: bethmux@globo.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Risco cardiovascular, Estudo de coorte, Estratégia de Saúde da Família
RESUMO
A prevenção cardiovascular (CV) é um conjunto de ações para redução do impacto das doenças CV, sendo que os indivíduos jovens aparentemente
saudáveis são os que mais se beneficiam. O estudo LapARC é um estudo de coorte, populacional para avaliação do perfil de risco CV em adultos
jovens. O objetivo foi avaliar o perfil do risco CV em uma população de adultos entre 20 e 50 anos cadastrados e/ou assistidos pelo Centro Saúde
Escola (CSE Lapa), unidade da Estratégia de Saúde da Família, localizada na região central do município do Rio de Janeiro. Estudo de coorte
LapARC. Trata-se de um estudo transversal inicial para captação de indivíduos adultos entre 20 e 50 anos residentes na Lapa (Município do Rio de
Janeiro) e registrados e/ou na unidade local do CSE Lapa. A população elegível é composta por 1795 adultos. Esse projeto piloto pretendeu avaliar
15% dessa população. Estudo aprovado pelo CEP da instituição. Os participantes são cadastrados na entrada da coorte, com registro das
características sócio-demográficas, das medidas antropométricas (peso, altura, IMC, circunferência abdominal e de pescoço), dos fatores de risco
CV tradicionais (hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo e obesidade) e da presença de doenças CV estabelecidas. A pressão
arterial foi aferida duas vezes e registrada a média, em posição supina com monitor digital. Foram cadastrados 241 indivíduos [35,7% gênero
masculino, idade média: 37,6(8,8) anos] A média de escolaridade foi de 12,1 (4,3) anos, sendo que 46% concluiu o ensino médio e 30% o ensino
superior ou pós-graduação. Apenas 27% dos participantes não apresentaram nenhum fator de risco CV e 69% apresentaram de 1 a 3 fatores de
risco. A condição mais comum foi o sedentarismo (45,2%), seguido por obesidade (28,6%) e tabagismo (15,8%). Diagnóstico prévio de hipertensão
foi encontrado em 19,9% dos indivíduos, de dislipidemia em 18,7% e de doenças CV prévia em 8,7% (6% com doença coronariana). Não houve
diferença entre os gêneros. Um total de 137 indivíduos apresentaram 1 ou 2 fatores de risco CV e apenas 27% não apresentava nenhum fator de
risco. Na faixa etária de 35 a 50 anos foi encontrada a maior prevalência de obesidade, hipertensão e dislipidemia. Nesta população de adultos
jovens aparentemente saudáveis foi identificada uma alta prevalência de fatores de risco modificáveis (obesidade, fumo, sedentarismo) e
controláveis (hipertensão e dislipidemia), além da presença de doença CV estabelecida em 9% dos indivíduos. Estes achados apontam para a
necessidade de intervenções que identifiquem os indivíduos de moderado e alto risco CV visando a modificação precoce deste perfil, através do
planejamento e implantação de medidas efetivas de prevenção primária e secundária. A população de adultos jovens apresentou moderado a alto
risco CV justificando a criação de uma coorte para identificação dos principais marcadores de prognóstico CV.
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RESUMO
O artigo visa estimar a prevalência de violência entre parceiros íntimos cuidadores de crianças e adolescentes com transtornos mentais. Trata-se
de estudo observacional, descritivo e exploratório, do tipo transversal, baseado no censo realizado pelo projeto de pesquisa intitulado “Violência
familiar em crianças e adolescentes com transtornos mentais: reflexões a partir da Saúde Mental e Atenção Primária”. Os dados foram colhidos
utilizando-se questões presentes no questionário da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD (IBGE, 2010) e o
RevisedConflictTacticsScales – CTS2, adaptado para a língua portuguesa, que mediu e avaliou a ocorrência dos tipos de violência (psicológica,
sexual e física) entre parceiros íntimos. Estimou-se a prevalência da violência psicológica (88,4%; IC95%: 81,8/92,8), da violência física (42,1%;
IC95%: 21,0/66,5), da violência sexual (57,3%; IC95%: 48,8/65,5), de alguma forma de violência (100%) e da co-ocorrência das três formas (22,8%;
IC95%: 16,4/30,7) entre os parceiros íntimos cuidadores de crianças e adolescentes com transtornos mentais. Os dados sugerem também que a
violência entre estes parceiros íntimos perpassa diferentes faixas etárias, sendo a maior prevalência entre os 31 e 40 anos de idade, tanto para as
vítimas quanto para os perpetradores, contrapondo outros estudos da área. A maioria das cuidadoras que sofrem abusos são as mães destas
crianças e adolescentes, as quais se autodeclaram também perpetradoras quase que na mesma proporção. Ao passo que as pessoas que cuidam
das crianças e adolescentes por menos de 60 horas semanais sofrem mais agressões do que as que dedicam mais de 60 horas semanais. Além
disso, foi visto que as vítimas que recebem algum auxílio sofrem mais “Violência Sexual” (76,2%) e “Alguma forma” de violência (67,2%). E, quanto
ao perpetrador, percebe-se uma maior prevalência ganhando algum tipo de auxílio, sendo estatisticamente significativos no caso de violência
psicológica (67,4%), violência sexual (76,2%) e alguma forma de violência (66,2%). As percentagens elevadas de famílias em situações de violência
chamam atenção pela gravidade que essas podem representar para seus membros e faz o estudo enfatizar a necessidade de intervenções que
diminuam essas prevalências.
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RESUMO
A hipertensão arterial (HA) é um grave problema de saúde pública por estar diretamente relacionada à grande morbimortalidade cardiovascular
(CV). Por ser uma patologia silenciosa durante muitos anos nem sempre a hipertensão é diagnosticada precocemente. A Monitorização Residencial
da Pressão Arterial (MRPA) é utilizada em estudos populacionais para a detecção da HA permitindo um refinamento no seu diagnóstico e
classificando os indivíduos em quatro grupos: normotensão, hipertensão sustentada, hipertensão do jaleco branco e hipertensão mascarada. O
estudo de coorte LapARC é um estudo populacional para avaliação do perfil de risco CV em adultos jovens. O objetivo deste estudo foi avaliar a
prevalência de HA diagnosticada pela pressão arterial de consultório (PAC) e pela MRPA em uma população adulta jovem cadastrada e/ou assistida
pelo Centro Saúde Escola (CSE Lapa), unidade da Estratégia de Saúde da Família, localizada na região central do município do Rio de Janeiro. Tratase de um estudo populacional transversal que inclui jovens adultos de 20 a 50 anos registrados no CSE-Lapa. A população elegível compreende
1795 indivíduos. O projeto piloto pretende avaliar 15% dessa população. Estudo aprovado pelo CEP da instituição. Foram registradas
características sócio-demográficas, medidas antropométricas e fatores de risco CV. A PAC foi medida 2 vezes em posição supina, utilizando um
monitor digital com manguito adequado, sendo registrada a média das 2 leituras. Todos foram submetidos à MRPA com protocolo de 7 dias (2
medidas de manhã e noite), utilizando o esfigmomanômetro Omron HEM-705CP, validado para o procedimento proposto. Comparando a PAC e a
MRPA os indivíduos foram diagnosticados como: HA sustentada (PAC ≥140/90mmHg e MRPA ≥135/85mmHg), HA do jaleco branco (PAC ≥
140/90mmHg e MRPA<135/85mmHg), normotensão (PAC ><140/90mmHg e MRPA ><135/85mmHg) e HA mascarada (PAC ><140/90mmHg e
MRPA ≥135/85mmHg). Foram avaliados 241 indivíduos [36% gênero masculino; média de idade: 37,6(8,8) anos]. A prevalência de HA foi de 28,6%
(68 indivíduos) considerando todos indivíduos que sabem ser hipertensos (48 pacientes, 19,9%) e/ou aqueles com PA de consultório fora do alvo.
A prevalência de normotensão foi de 77,6%, de HA sustentada de 5,6%, HA do jaleco branco de 10,4% e HA mascarada de 6,4%. O percentual de
indivíduos que têm conhecimento do diagnóstico da HA foi de 70%. Dos 48 indivíduos que sabem ser hipertensos, 30 (62,5%) fazem tratamento e
desses 17 (57%) estão com a PA de consultório controlada. Idade mais avançada, sexo masculino e obesidade foram os principais fatores
associados à HÁ. A população do estudo é assistida em um programa de atenção primária de qualidade. Desta forma, o percentual de indivíduos
que sabe ser hipertenso e que têm um bom controle pressórico foi bastante elevado quando comparado a outros estudos populacionais, porém a
prevalência de HA pela medida convencional foi alta para a faixa etária da população, estando associada à presença de obesidade. A MRPA alterou
o diagnóstico em 17% dosavaliados. A prevalência de HA foi bastante elevada para esta população e a MRPA se revelou um bom instrumento para
refinar o diagnóstico de
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RESUMO
Um projeto de extensão é composto por todas as atividades promovidas por instituições de ensino superior destinadas à interação entre ela e a
comunidade na qual está inserida, constituindo uma relação permanente entre a universidade e a sociedade. Elas ultrapassam o âmbito do
ambiente acadêmico e proporcionam contato com outra realidade, tirando o estudante da zona de conforto. Procura promover educação em
saúde e cuidados básicos à população da comunidade da Rocinha. É um trabalho que tem como objetivo específico cuidar da saúde de todos os
frequentadores da Casa Espirita Maria de Nazaré, buscando suprir a insuficiência da oferta de profissionais e instalações de saúde, atendendo
aqueles que enfrentam dificuldades de um atendimento satisfatório nos postos de saúde e na rede de hospitais públicos. O projeto está sendo
realizado na Casa Espírita Maria de Nazaré, na comunidade da Rocinha. Todo sábado durante o ano de 2017, grupos de 3 ou 4 alunos
acompanham o atendimento nos ambulatórios de médicos voluntários das seguintes especialidades: Pediatria, Clínica Geral, Cardiologia,
Ortopedia, Ginecologia e Obstetrícia, Endocrinologia e Psiquiatria, no período da manhã, de 9 às 12 horas. São realizados rodízios semanais entre
os alunos visando o aproveitamento de todos em cada especialidade. No local existe uma farmácia que atende a receitas provenientes dos
médicos do ambulatório como também de médicos externos, em sua maioria vindas de médicos do posto de saúde e dos hospitais públicos. A
grande maioria dos medicamentos dispostos nas prateleiras da Farmácia são recebidos de doações de pessoas físicas e de médicos vinculados, os
outros 20% dos remédios são comprados pelos diretores do projeto através de doações monetárias. Visando aumentar o campo de ação
medicamentoso foram estabelecidos alguns mecanismos pelos quais poderia otimizar essa situação. Uma campanha de arrecadação foi pensada e
colocada em prática no Campus Arcos da Lapa da Universidade Estácio de Sá de Medicina para que os alunos, médicos e outros funcionários
pudessem participar doando medicamentos usados, dentro da validade, para que sejam recuperados e utilizados pelo público-alvo do projeto.
Durante o período entre 19 e 29 de maio de 2017 foi realizada a primeira coleta. Tem-se como foco central a beneficência à população da
comunidade em questão. São em diversos aspectos que pode-se perceber a influência dos acadêmicos de medicina na situação de saúde da
região. Nesse sentido, a primeira campanha que teve como proposta a arrecadação de medicamentos diversos no campus Arcos da Lapa do Curso
de Medicina da Universidade Estácio de Sá, teve contabilizados em seu último dia, 82 tipos de medicamentos e total de 393 medicamentos,
levados para a sede do projeto para serem utilizados conforme a prescrição dos especialistas. Outro grande componente que se apresenta como
resultado do projeto é o conhecimento adquirido. De acordo com as diversas especialidades médicas presentes, os estudantes se dividiram para
aprender nas variadas áreas de atuação os aspectos semiológicos, clínicos, farmacológicos e biopsicossociais, além de contribuírem com o auxílio
aos profissionais e também com as campanhas realizadas. O projeto tem um grande cunho social para melhorar a situação de saúde na
comunidade, além de apoiar a iniciativa de doação não só de bens materiais, no caso medicamentos, mas também tempo hábil para auxiliar as
dificuldades daqueles que são marginalizados e negligenciados pelo estado e serviços da rede pública. Não se trata de uma quantificação de
ensinamentos, mas uma qualificação de cidadãos e médicos mais competentes e humanizados, focados na pessoa e não na patologia somente.
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RESUMO
A apneia obstrutiva do sono (AOS) está fortemente associada à hipertensão arterial (HA) e risco cardiovascular (CV) aumentado. Apesar de ser
bastante prevalente, ainda é pouco diagnosticada pelo médico generalista. O padrão ouro para seu diagnóstico é a polissonografia. Por se tratar de
um procedimento de alto custo e pouco disponível foram desenvolvidos questionários de rastreio para identificar indivíduos de alto risco para
AOS, sendo o STOP-BANG e a Escala de Sonolência de Epworth (ESSE) os mais utilizados atualmente. Obbjetivo deste estudo foi identificar
indivíduos com alto risco de AOS, utilizando o STOP-BANG e a ESSE em uma população de adultos jovens cadastrados e/ou assistidos pelo Centro
Saúde Escola (CSE Lapa), unidade da Estratégia de Saúde da Família, localizada na região central do município do Rio de Janeiro. Estudo de coorte
LapARC, tendo como método a realização de um estudo populacional cujo público alvo são adultos jovens entre 20 e 50 anos que estão sendo
avaliados para definição do perfil de risco CV. A população elegível é composta por 1795 indivíduos. O projeto piloto pretende avaliar 15% dessa
população. Estudo aprovado pelo CEP da instituição. Foram registradas características demográficas e medidas antropométricas e aplicados os
questionários de rastreio da AOS. Foi aferida a pressão arterial (PA) de consultório e todos foram submetidos à Monitorização Residencial da
Pressão Arterial (MRPA). Os itens avaliados no STOP-BANG são: ronco, cansaço diurno, apneia presenciada, história de hipertensão, IMC > 35
kg/m2, idade >50 anos, circunferência do pescoço > 40 cm e sexo masculino. O ESSE é composto de 8 itens que avaliam se o indivíduo cochila ou
adormece em situações da vida diária. O STOP-BANG com pontuação > 3 e o ESSE > 10 identifica pacientes de alto risco. Os pacientes com pelo
menos um dos questionário positivos estão sendo encaminhados à polissonografia diagnóstica. Foram avaliados 150 indivíduos [34,7% masculino;
idade média de 39,1(8,4) anos]. Alto risco para AOS foi identificado no STOP-BANG em 24% dos indivíduos, na ESSE em 37,3% e em pelo menos um
dos questionários em 46,7%. Os pacientes de alto risco são mais frequentemente homens, obesos, hipertensos e dislipidêmicos com níveis
pressóricos mais elevados no consultório (127(17)/80(10) vs 118(14)/73(9) mmHg) e na MRPA (124(14)/77(9) vs 113(9)/70(6) mmHg).
Apresentaram também maior circunferência do pescoço (39(5) vs 35(3) cm) e abdominal (98(14) vs 85(12) cm), além de IMC mais elevado
(30,5(5,5) vs 26,4(4,9) kg/m2). Foi identificado um grande número de indivíduos com alto risco para AOS, acima do esperado para uma população
jovem e saudável, estando fortemente associado à obesidade e a níveis pressóricos elevados. A detecção precoce da AOS na população jovem em
atenção primária é um desafio e poderá contribuir para a redução do risco cardiovascular. A prevalência de indivíduos de alto risco para AOS foi
elevada e está relacionada a outros fatores de risco modificáveis, em especial a obesidade, dislipidemia e níveis pressóricos elevados.
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RESUMO
Um desafio central ao ensino da imunologia médica se refere à organização e apresentação didática dos diversos conceitos presentes no vasto
conhecimento gerado na disciplina nos últimos anos. Nesse contexto, tem sido postulado que um aprendizado mais eficaz para o estudante de
medicina ocorre quando associado a situações clínicas, favorecendo o ensino fundamentado em evidências. Além disso, recursos educacionais
audiovisuais, associados às atividades didáticas tradicionais, parecem motivar a comunicação entre professores e alunos, tornando-se centrais
para um melhor entendimento de processos complexos em contextos clínicos. Dessa forma, esse estudo objetiva desenvolver recursos
computacionais, baseados em contextos clínicos específicos, para teste como abordagem metodológica alternativa para o ensino de imunologia
médica. A construção desses recursos educacionais é realizada a partir de pesquisa bibliográfica e construção de roteiros que buscam
contextualizar problemáticas clínicas. Esses roteiros formam a base para a geração de hipertextos e e-book que permitem associar figuras e
animações, que serão utilizados em atividades tutoriais que envolvem simulações, testes tipo quizz e jogos. Assim, a partir de levantamento
bibliográfico definiu-se quatro situações clínicas atuais para a construção dos roteiros: microepidemias de doença de Chagas oral, lesões
autoimunes da febre reumática, resposta inflamatória na distrofia muscular de Duchenne, funções e aplicações terapêuticas de células T
reguladoras. Para cada uma dessas situações clínicas definidas construiu-se roteiros-base em que abordam o contexto clínico da doença, os
diversos grupos celulares e funções imunes afetadas, os mecanismos patológicos, assim como as condutas de imunodiagnóstico e
imunoterapêuticas. Em seguida, esses roteiros bases foram associados a storyboards e narrativas ou vídeo-aulas para orientação da montagem
dos recursos educacionais audiovisuais em formato interativo. Esses dados resultaram na geração de dois recursos de animação que abordam,
respectivamente, o evento de ingestão de alimento contaminado e suas consequências na temática de microepidemias de doença de Chagas oral,
e o evento inflamatório que tem o macrófago e seus produtos como componentes centrais das lesões musculares na distrofia muscular de
Duchenne. Além disso, gerou-se um protótipo de jogo sobre as funções de células T reguladoras (Treg), denominado T-reg, que aborda
inicialmente a maturação de células Treg. Após a geração e correção desses recursos audiovisuais, a etapa final consistirá de avaliação sobre os
aspectos de conteúdo, usabilidade, interatividade e clareza, visando à aplicação em testes de eficiência como instrumento de ensinoaprendizagem com alunos de Imunologia Médica. Dessa forma, acreditamos que esses recursos poderão, em conjunto, contribuir para a
composição de modernos métodos educacionais nas estruturas curriculares que valorizam as estratégias integradas e transversais baseadas em
problemáticas clínicas.
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RESUMO
Practice of Medicine is based on well established precepts, subtly balanced and interdependent: Art and Technique which result in effective clinical
method. Anamnesis, or more commonly called clinical history, is a valuable medical resource, considered a careful, confidential and individualized
collection of clinical events and intervenient possible factors for disease. So, it is advised for the physician to follow strict established techniques
during this process in order to investigate current disease, analyzing signs and symptoms in details, pathological past and the multiple psychosocial
aspects of the life concerned to every patient, with emphasis in familial information. In spite of its millennial origin coming from basic Hippocratic
teachings and consolidated in nineteen century when medical reasoning base was launched, as we practice nowadays. Anamnesis is still
recognized in literature as a basic tool to forge the doctor-patient relationship and a key part in arriving at the correct diagnosis, rationalizing the
costs with complementary examinations. Consequently, it is the initial step towards quality of primary health care, in addition to reducing the
potential of medical error, favoring patient adherence to recommendations for the prophylaxis and treatment of illnesses. Contemporary
professional must act with ethics, solid scientific basis and vocation for dealing with suffering. Unfortunately, in the real world, this does not
happen as we expect. Anamnesis is frequently neglected in medical care in Brazil, especially regarding the reduction of time dedicated to it, among
other imperfections. The managed-care system is considered a possible negative factor on the quality of resulted anamnesis accounting for the
predominance of the financial logic to detriment of the patient's rights in vulnerable condition. This study aims to discuss the current role of
medical anamnesis in primary care in Brazil and, for this; research was carried out in the main medical databases and legal system. The
hypothetical-deductive method was used. Federal Constitution guarantees in its article 196 that "Health is a right of all and duty of the State".
However, infra-constitutional legislation makes sparse references directly related to the question. The patients' right of to a dignified, attentive and
respectful service is stressed, without other details referring directly to the question of anamnesis. Federal Constitution guarantees in article 196:
"Health is a right of all and duty of the State". Despite obvious harmful effects of lightning-bug consultations, there is still no regulation in Brazil
that determines the minimum stipulated time for consultation to take place. Paradoxically, Ministerial Order of Health 1820 that provides for the
rights and duties of health users does not delimit temporarily medical consultation. It is also worth noting that society's awareness and activism on
the issue could fill the normative gap in force on subject and, consequently, improve available legislation, strengthening citizenship. Emphasis is
placed on medical training and enlightening and motivating interventions so that also patients and accompanying families may adopt a proactive
role, "charging" for a "better" anamnesis. This is, according to authors, the first step towards ensuring the most humane, ethical and quality
assistance. It is concluded that to improve quality of anamnesis, there is a need to emphasize health education not only in academic medium, but
in civil society as well in a way to find a common solution. From this perspective, a question is raised to encourage debate: when the full right to
anamnesis in primary care will remain a public health challenge to the quality of medical assistance?
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RESUMO
A prevenção e o tratamento de endocardite infecciosa (EI), segundo o preconizado por diretriz específica, pode ser um sinalizador de prática
médica baseada em evidência e contribui para o uso racional de antibióticos. O objetivo deste estudo foi identificar a linha de cuidado preconizado
por diretrizes publicadas nos últimos 5 anos para a profilaxia e tratamento de Endocardite Infecciosa. Trata-se de uma revisão com síntese
qualitativa de diretrizes clínicas para o tratamento e prevenção da endocardite infecciosa aguda em adultos. Foram extraídas as recomendações
(forte ou fraca e a favor ou contra) e os níveis de evidência segundo o desenho de estudo (A – revisão sistemática ou múltiplos ensaios, B – estudos
observacionais, C - série de casos ou opinião de especialistas e D - evidência contra) das condutas medicamentosas. Os tratamentos foram
categorizados de acordo com os agentes etiológicos. Foi realizada uma busca nas bases de dados EMBASE, Cochrane, National Clearinghouse,
Scielo, Lilacs, PubMed e TripDatabase até janeiro de 2017, com as palavras-chaves: (Endocardite Infecciosa OR Endocarditis Bacterial OR
Endocarditis Bacteriana) AND (Evidence-Based Medicine OR Medicina Baseada em Evidência) AND Endocarditis Treatment AND Endocarditis
prophylaxis AND Endocarditis guidelines AND Guideline Adherence. As informações foram sintetizadas em tabelas para cada diretriz segundo a
força das evidências por microorganismo e para profilaxia e tratamento de EI. Foram identificadas quatro diretrizes, Sociedade Brasileira de
Cardiologia (SBC) de 2011, Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) de 2015 (seguida por todos os países da comunidade econômica européia),
Associação Americana de Cardiologia (AHA) de 2015 (também seguida por Canadá e Austrália), e britânica do National Institute for Health and
Clinical Excellence (NICE). Também foram recuperados artigos da Sociedade Canadense de Cardiologia e alemão e revisões sobre instrumentos de
avaliação de adesão a diretriz. Foram identificadas impactantes diferenças com relação à diretriz britânica do NICE que baniu a profilaxia
antibiótica em procedimentos odontológicos de março de 2008 à junho de 2016 o que gerou um aumento, detectado por série temporal, nas
incidências de EI na Grã-Bretanha no mesmo período. Este fato desencadeou a modificação desta diretriz para incorporar o recomendado na ESC,
isto é, profilaxia em pacientes de alto risco (próteses cardíacas ou marcapasso). Todas as evidências para profilaxia são de nível C (experiência dos
profissionais). O tratamento segundo a SBC apresenta evidencia I C independente do microorganismo, entretanto nas diretrizes americana e
européia mais recentes já alcançam B I e B II (recomendações embasadas por estudos observacionais). Há discrepâncias entre as poucas diretrizes
identificadas sobre EI. A diretriz brasileira está desatualizada comparada as demais e foi baseada na americana anterior. Em geral combina
evidências não robustas com recomendações fortes, provavelmente pela gravidade. Pesquisas com robustez metodológica e grupos de
comparação em coortes de tratamento são ainda necessárias nesse tema, bem como avaliação indireta ou direta sobre adesão à essas diretrizes.
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RESUMO
Trypanosoma cruzi is mainly transmitted by the bite of blood-sucking triatomine bugs. Other routes also have epidemiological importance, such as
blood transfusion, transplacental and oral transmission. The possibility of T. cruzi sexual transmission is raised by several authors, but still needs to
be evaluated. Previous studies conducted in lab showed that mice infected with Berenice strain, can transmit the parasite by the coitus during
acute and chronic Chagas disease. Thus, it is essential to expand experimental research and epidemiological studies to define the real importance
of this pathway, and that will favor the development of more efficient strategies to prevent T. cruzi transmission. Twenty mice (10 males and 10
females) were infected intraperitoneally with 103 trypomastigotes Colombian strain. Infected mice were placed to mate with their healthy sexual
partners 30 (acute phase) or 90 (chronic phase) days post- infection. After gestation and weaning of the pups, blood was collected from all
couplesfor parasitological, serological and molecular tests. The same investigation was conducted in the initially healthy female progeny to confirm
the sexual transmission. Specific anti-T.cruzi antibodies were assessed by Indirect Immunofluorescence and ELISA. The parasitemia was
determined by microscopically examination of fresh blood smear, blood culture and qPCR. Serological and molecular tests showed T. cruzi sexual
transmission in all couples. However, parasitological examination identified the parasite in the blood culture of only 5% of mice and fresh blood
smear was negative. Immunodiagnostic and qPCR also confirmed the infection of the progeny. Interestingly, intraperetoneallyand sexually infected
females showed reduced fertility during acute phase: just one 30% of thecoupleshad puppies. In contrast, 80% of chronically infected couples had
puppies, however with large amount of stillborn and deaths in the first days of life. In conclusion, the results shows the sexual transmission of T.
cruzi Colombian strain during acute and chronic phase of the infection and a gestational commitment of the animals.
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RESUMO
Os cursos de graduação em medicina constituem uma formação cuja forte ênfase é dada aos aspectos técnicos e científicos da prática médica. Os
avanços biotecnológicos, desenvolvidos especialmente a partir do século XX, contribuíram para o contexto da medicina atual que, priorizando os
aspectos técnicos de sua práxis, mostra-se cada vez mais empolgada pela ciência e seduzida pela tecnologia. Por outro lado, encontramos
pacientes e familiares que clamam por uma medicina humanizada, onde médicos possam não apenas cuidar da doença, mas escutar e acolher o
sujeito adoecido. Acompanhando essa nova tendência, tornou-se necessário o desenvolvimento de estratégias de ensino que, utilizadas na
graduação médica, possam preparar o acadêmico para o desenvolvimento e o aprimoramento de características, virtudes e habilidades
humanísticas, tais como: comunicação e escuta, empatia, compaixão, prudência, entre outras. Metodologias como a Medicina Narrativa,
conforme desenvolvida pela médica Rita Charon, da Universidade de Columbia, fazendo uso da arte como recurso pedagógico, mais
especificamente, a literatura, a narrativa e o cinema, contribuem para promover a reflexão e a sensibilização necessárias à boa relação na prática
médica. Objetivo deste estudo fi conhecer os recursos artísticos, como filmes, vídeos e obras literárias, utilizados pelos docentes de medicina da
UNESA em suas disciplinas, identificar as disciplinas que utilizam recursos artísticos no curso de medicina da UNESA; conhecer os recursos artísticos
que estão sendo utilizados, bem como de que forma são aplicados; divulgar e estimular o uso de recursos pedagógicos aliados à arte no processo
de ensino-aprendizagem. Trata-se de pesquisa com abordagem qualitativa e quantitativa, com aplicação de questionários e realização de
entrevistas e grupo focal Na etapa 1 foi feito levantamento e revisão bibliográfica. Optou-se por iniciar a pesquisa através de um levantamento e
revisão bibliográfica em reconhecida revista de educação médica, a RBEM – Revista Brasileira de Educação Médica. O objetivo, nesta etapa da
pesquisa, foi identificar artigos que abordassem a utilização de filmes, de narrativas e de literatura nos cursos de medicina. Como critério para a
seleção dos artigos, teses ou relatos de experiência, foi estabelecido que seus títulos deveriam apresentar ao menos uma dos seguintes
descritores: cinema, dramatização, narrativas, medicina narrativa, literatura e arte, no período de 2000 a 2015, através das publicações online da
revista. A etapa 2 consistiu na elaboração do Questionário. Na etapa 3 foi feito um convite aos docentes de medicina da UNESA para participação
da pesquisa, respondendo a um questionário on-line. Na etapa 4 serão realizadas entrevistas e/ou grupo focal com professores selecionados. Na
etapa 5 será feito o levantamento dos dados obtidos para compor um manual informativo com a relação de livros e filmes adequados ao ensino da
graduação médica. Os resultados no momento são parciais, pois o preenchimento dos formulários on-line deverá ser concluído até o final de
maio. No entanto, com relação ao levantamento e revisão bibliográfica, identificou-se os seguintes dados: Foram encontrados 11 produções. De
acordo com o ano de publicação temos em 2005: 2; 2006: 1; 2010: 2; 2011:2; 2013:1; 2014:2; e em 2015:1. Como é possível observar,
encontramos publicações de 2005 a 2015. Cabe destacar que de 2000 a 2004, assim como nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2012 não foram
encontradas produções relacionadas ao tema. Outro dado relevante diz respeito à abordagem dos artigos. Dentre os artigos selecionados, 4
referem-se à experiência com cinema, 1 à literatura, 3 a narrativas, 1 ao teatro e 1 à arte de forma geral. Todos associam o uso da arte como
ferramenta para sensibilização e humanização na saúde. O cinema apareceu como forte instrumento para o ensino da bioética e a narrativa como
facilitadora para o desenvolvimento de habilidades de comunicação.
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RESUMO
São crescentes as pesquisas sobre o uso de medicamentos que visam melhorar o funcionamento do cérebro e elevar o desempenho cognitivo,
especialmente em pessoas saudáveis, no intuito de “aperfeiçoar” artificialmente uma capacidade já presente. Visto que muitos estudantes fazem
uso indiscriminado de metilfenidato sem devida conscientização da relação beneficio/malefício da droga, tornou-se imprescindível obter e
compartilhar maiores informações, uma vez que, podem causar diversos sintomas como: anorexia, taquicardia e insônia, seguidas de dor
abdominal, cefaleia e até dependência. O objetivo do estudo foi identificar a prevalência do uso indiscriminado e os efeitos colaterais da
substância metilfenidato entre os estudantes de Medicina. Estudo transversal com alunos do curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá João Uchôa, localizado na cidade de Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, no período de Fevereiro a Abril de 2017. O trabalho foi aprovado
pelo comitê de ética. Aplicou-se um questionário padronizado e autoexplicativo aos alunos do 1° ao 8° períodos. Foram selecionados
aleatoriamente e inclusos no estudo 104 alunos de todas as salas do curso de Medicina do 1° ao 8° períodos, independente do sexo. Foram
excluídos os indivíduos que se recusaram a participar da pesquisa e os menores de dezoito anos, além dos internos, alunos do 9° ao 12° períodos
do curso. Os resultados mostraram que 70% foram do sexo feminino, a idade variou de 18 a 37 anos, sendo a mediana entre 19 e 22 anos. Os
alunos que mais gentilmente responderam ao questionário foram do quarto período. O conhecimento de que o medicamento metilfenidato é
comercialmente conhecido como Ritalina foi de 94%. Entre os alunos, 36% declararam fazer uso da substância e relataram efeitos colaterais, tais
como: taquicardia (11,5%), perda de apetite (7,7%), ansiedade (6,7%) tremores nas mãos (5,8%) e boca seca (5,8%). Foi verificado o uso do
medicamento mesmo com a presença dos efeitos colaterais, aumento da necessidade da dose e a não correlação real com a melhora no
aproveitamento acadêmico. Concluímos que o uso de substâncias que visam melhorar o desempenho acadêmico conduz a diversos efeitos
colaterais sensíveis ao usuário, sem necessariamente apresentar melhora no desempenho acadêmico.
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RESUMO
Este estudo trata do uso de psicoestimulantes entre acadêmicos de Medicina de uma universidade da região central da cidade do Rio de Janeiro.
Presume-se que, atualmente, devido a grande carga horária e a quantidade de matérias, os estudantes recorrem ao uso de psicoestimulantes. O
objetivo deste estudo foi verificar a frequência do uso dessas substâncias em acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá,
campus arcos da lapa. Esse estudo teve natureza quantitativa e transversal. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário semiestruturado
em uma amostra de quatrocentos e quarenta e dois estudantes, considerando-se os nove primeiros períodos do curso. Nossa amostra foi
composta por 65% de pessoas do sexo feminino, sendo 37% do total da amostra com idade entre 21 e 23 anos. Os resultados mostraram que 76%
dos alunos fazem ou já fizeram uso destas substâncias, considerando-o efetivo. Dos que já fizeram uso 31% iniciaram antes da faculdade e 43% no
primeiro período do curso. Em 91% dos casos o uso dessas substâncias não apresentavam indicação médica e em 30,7% não apresentaram efeitos
colaterais. Assim, concluiu-se que a alta prevalência do uso de psicoestimulantes esteja relacionada com as exigências que o vestibular para o
ingresso no curso impõe, a cada ano que passa a concorrência se eleva e junto a isso a preocupação em obter um resultado positivo. Além disso, o
curso de Medicina tem um nível de cobrança elevado, fazendo com que os estudantes procurem alternativas para melhorar o rendimento e assim
diminuir a tensão. Frente à esse problema, as universidades deveriam ser alertadas para o aumento da incidência mostrando a importância de dar
uma atenção maior a este assunto. Com isso, seria interessante a universidade oferecer áreas de lazer, como salão de jogos, em seu campus,
atividades recreativas e de relaxamento, além de orientação sobre o uso indiscriminado dos psicoestimulantes, analisando sua real necessidade e
os efeitos colaterais que acarretam.
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RESUMO
A circulação simultânea dos vírus da dengue (DENV), zika (ZIKV) e chikungunya (CHIKV) no Brasil tem sido motivo de preocupação entre as
instâncias de Vigilância em Saúde e na sociedade em geral. Estas arboviroses podem ser transmitidas pelo mesmo vetor e os sinais e sintomas
podem ser semelhantes (febre, mialgia/artralgia e exantema, dentre outros). A ocorrência de manifestações neurológicas associadas à dengue foi
descrita inicialmente em 1976, podendo surgir em vigência de doença aguda ou como manifestação pós-infecciosa, consequência de reações
imunológicas. A febre de chikungunya pode evoluir com manifestações atípicas graves, especialmente quando acomete crianças, idosos, gestantes,
pacientes com comorbidades e aqueles em uso de alguns medicamentos. São descritas como formas atípicas neurológicas da doença:
meningoencefalite, convulsão, encefalopatia , síndrome de Guillain-Barré (SGB), dentre outras. A febre pelo vírus Zika tem sido associada ao
aumento do número de casos de SGB e à ocorrência de microcefalia em recém-nascidos de mães com quadro sugestivo de infecção pelo ZIKV na
gestação. Neste cenário, é fundamental que os serviços de saúde se organizem de forma a promover assistência adequada ao paciente, com
profissionais capacitados, principalmente no que diz respeito ao diagnóstico precoce das formas graves. O Hospital Federal dos Servidores do
Estado (HFSE) é um hospital geral, de ensino, referência para doenças infecto-parasitárias e para VE em âmbito hospitalar no estado do Rio de
Janeiro. O objetivo deste estudo foi descrever o perfil clínico epidemiológico dos pacientes notificados no HFSE com síndromes neurológicas
potencialmente associadas aos arbovírus DENV, CHIKV e ZIKV, nos anos de 2015 e 2016. Trata-se de um estudo clínico-epidemiológico
observacional, com análise de bases de dados secundárias do HFSE e coleta de dados em prontuários médicos e nas fichas de investigação
epidemiológica do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do HFSE. Critérios de inclusão: a) casos notificados de síndrome
neurológica (encefalite, meningoencefalite, paralisia flácida aguda, mielite, encefalomielite disseminada aguda e/ou SGB, de origem indeterminada
e registro de infecção viral prévia até 60 dias antes do início do quadro neurológico, confirmados laboratorialmente ou não; b) casos notificados de
síndrome neurológica sem registro de infecção viral prévia 60 dias antes do início do quadro neurológico mas que tenham confirmação laboratorial
para DENV, CHIKV e ZIKV em líquor, soro ou urina. Foram incluídas todas as notificações com os critérios acima, realizadas no HFSE, nos anos de
2015 e 2016. A análise dos dados foi realizada utilizando-se os softwares Epi Info 2000 e SPSS 18. Este estudo faz parte de pesquisa aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) do HFSE. No período estudado foram notificados 72 casos de síndrome neurológica
(potencialmente associada com arbovirose): 44 eram homens, idade mediana 37 anos; as síndromes neurológicas estavam distribuídas da seguinte
forma: SGB (25), meningoencefalites (22), mielite (10), polirradiculoneuropatia (4), outras síndromes (11). Durante a investigação, descartou-se
arbovirose em 19. Os 53 casos restantes foram considerados confirmados ou possivelmente associados a arbovírus; confirmou-se zika em 3,
chikungunya em 3 e dengue em 3; 44 foram considerados possivelmente associados a arbovírus mas ainda estavam em investigação. Entre os
casos confirmados/possivelmente associados a arbovírus, a síndrome neurológica mais frequente foi a SGB (45,3%), seguida pelas
meningoencefalites (22,6%); houve 2 óbitos (3,8%). A vigilância epidemiológica e a assistência tiveram que adaptar-se a novos problemas e
agravos, entre eles o aumento das síndromes neurológicas. Este estudo apresenta a contribuição da vigilância epidemiológica para o
conhecimento desse perfil e evidencia a necessidade do enfrentamento do desafio do diagnóstico diferencial.
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RESUMO
A infecção por Zika vírus vem requerendo atenção da saúde pública brasileira desde 2015 com a confirmação de casos de microcefalia e outras
síndromes relacionadas ao Zika vírus. Trata-se de um tema de relevância e atualidade que despertou o interesse de graduandos de medicina por
dois aspectos complementares: acompanhar os efeitos da existência do vírus no fluxo de atenção ao pré-natal ofertado a gestante pelo SUS –
Sistema Único de Saúde e sobre a saúde da criança. O referencial teórico foi construído a partir de levantamento bibliográfico realizado nas bases
Google Acadêmico e Scielo entre 2015 e 2017. Além da consulta aos documentos normativos governamentais, produções e narrativas realizadas
por órgãos das nações unidas, pesquisadores, profissionais e ativistas mobilizadas pelo tema. Os objetivos deste estudo foram analisar o fluxo de
atenção a gestante e o cuidado a criança com microcefalia contemplando seus desafios e os efeitos deste diagnóstico nos âmbitos social, familiar e
econômico. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, exploratório, voltado para captação de informações acerca dos temas supracitados
tendo como foco a análise sobre o itinerário referente ao fluxo de atenção. A pesquisa foi desenvolvida em dois cenários: Hospital Municipal Jesus
e Instituto Estadual do Cérebro. No primeiro, foram revisados 4 prontuários de crianças com história sugestiva de microcefalia por Zika. No
segundo, foi entrevistada uma profissional da equipe acerca de sua impressão do diagnóstico, fluxo de atenção e suporte social que as crianças
microcefálicas recebem. As informações colhidas nos dois cenários foram analisadas para fins de identificação de obstáculos e/ou pontos de
melhoria no que tange ao setor saúde e a outras políticas associadas. Observou-se, através dos relatos da profissional do IEC e dos prontuários dos
pacientes do Hospital Municipal Jesus que as crianças com microcefalia e suas famílias enfrentam diversos desafios no que tange ao fluxo de
atendimento: desde o diagnóstico até o acesso aos benefícios sociais e escassez de centros especializados para reabilitação e acompanhamento.
Consequentemente, o atendimento a estas crianças torna-se defasado e elas apresentam maior risco de sequelas relacionadas a microcefalia. O
fluxo e acesso a rede de serviços municipais não conta com divulgação ampla e é pouco conhecido por profissionais e usuárias. O fluxo de
atendimento as famílias acometidas pelo Zika vírus ainda está em construção desde o início da epidemia em 2015. Deste modo, observamos falhas
quanto a adoção de atendimento multidisciplinar as crianças, obtenção dos benefícios sociais e centros de referência. O impacto do Zika vírus no
Brasil é considerável, logo deve-se sempre manter atenção para o atendimento as famílias acometidas e para a prevenção de novos casos.
Somente desta forma a doença poderá ser controlada e aqueles já acometidos receberem um tratamento digno e pleno.
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RESUMO
O setor do agronegócio participa de forma significativa do produto interno bruto (PIB) brasileiro, representando aproximadamente 33% da
produção nacional. Dentro deste segmento podemos citar a pecuária leiteira que vem se despontando nos últimos anos, com aumento do seu
potencial produtivo, de produtividade e de consumo. No entanto, apesar desta participação importante o setor ainda passar por alguns entraves,
como baixo nível tecnológico, rebanhos de baixa qualidade genética, limitação no levantamento de dados, além de dificuldades na gestão das
propriedades. Este cenário também é observado no Estado do Rio de Janeiro, que apresenta em algumas regiões pequenas propriedades rurais
com rebanhos de baixa produtividade e alto custo de manutenção, o que torna o sistema ineficiente ou de baixa rentabilidade. Devido a esta
realidade, se torna difícil estabelecer o posicionamento deste produtor em um mercado crescente, competitivo e cada vez mais exigente. Isso
demostra a necessidade de se conhecer a propriedade e o produtor de leite nacional, com suas características positivas e limitações. De tal forma
que, o trabalho tem como objetivo traçar o perfil desses produtores e suas propriedades, para que se tenha condições de conhecer a realidade na
qual estes produtores estão inseridos. Para realização do trabalho foi feito contato com a empresa de extensão rural (Emater – RJ) do Município de
Itaguaí, buscando realizar um levantamento descritivo prévio e norteador do número de produtores, perfil produtivo da região, produtividade,
rebanho, raça, área de pasto e outros dados que pudessem ser obtidos. Durante a coleta dos dados realizado pela empresa constatou-se que a
região apresenta 12500 hectares de pasto em um total de 275,87 Km² de área de município. O rebanho total é de 13100 cabeças de bovinos de
raça mestiça, sendo a maioria com aptidão leiteira e alguns poucos para corte. O município apresenta 56 produtores e 2 mini usinas, que perfazem
836.000 litros e 72.578 litros de leite respectivamente, em um total de produção de 908.578 litros de leite ano (2016) e produtividade média diária
de 2.490 litros. O leite produzido na região é destinado a Cooperativa mista de Valença – RJ quando produzido pelas mini usinas e destinado ao
consumo in natura, manteiga e queijo, quando dos produtores. Economicamente a atividade gerou um faturamento total no ano de 2016 na
ordem de R$ 919.474,70, sendo R$ 836.000,00 para os produtores e R$ 83.464, 70 para as mini usinas. Estes valores geram uma renda mensal
média de R$ 1244,05 e R$ 3477,70 para os produtores e mini usinas respectivamente. Desta forma, pode-se concluir que a produtividade média da
região fica muito aquém da média nacional além de gerar prejuízos econômicos aos produtores, se fazendo necessária mudanças na gestão das
propriedades com intuito de melhorar a condição financeira dos produtores.
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RESUMO
Doença celíaca é a intolerância permanente ao glúten que ocorre em pessoas com predisposição genética. Ao entrar em contato com a- mucosa
do intestino delgado de um celíaco, o glúten desencadeia um processo inflamatório, prejudicando a absorção de nutrientes. Essa má absorção é a
principal causa das complicações da doença. Os portadores desta doença não podem ingerir alimentos que contenham glúten (proteína presente
no trigo, aveia, cevada e centeio) durante toda sua vida. O presente trabalho teve por objetivo desenvolver um produto de confeitaria, livre de
glúten e com características sensoriais que satisfaçam a todos os tipos de consumidores e para os que precisam de uma dieta livre de glúten. Foi
elaborado brownies de chocolate com farinha de arroz, a partir da receita de um brownie tradicional, substituindo a farinha de trigo pela farinha
de arroz. A preparação foi submetida à análise sensorial com público geral não celíacos. Sessenta provadores não treinados com idade entre 18 a
40 anos, receberam uma ficha para realização do teste sensorial, onde avaliaram os atributos textura, sabor global, sabor de chocolate, doçura,
umidade, impressão global, por meio da escala hedônica estruturada de 9 pontos, onde 1 corresponde a desgostei muitíssimo e 9 corresponde a
gostei muitíssimo. Os provadores também foram perguntados quanto a intenção de compra do produto. Os dados obtidos foram avaliados por
meio de estatística descritiva, utilizando média e desvio padrão. A avaliação global do brownie sem glúten teve média de 7,91±0,96, o que
corresponde a “gostei muito” e “gostei moderadamente”. A impressão global avalia a preparação como um todo, considerando todos os demais
atributos avaliados. A utilização da farinha de arroz em bolos, não afeta a sua textura e apresenta boa qualidade sensorial e nutricional. Para a
fabricação de bolos, o glúten não tem tanta importância, quanto na fabricação de pães, pois o amido contido na farinha de arroz é gelatinizado e,
desta forma, consegue-se assegurar a textura do produto, que é um dos atributos mais marcantes nos brownies, cuja média das notas dos
provadores foi de 8,00±0,97, o que corresponde a “gostei muito”, indicando boa aceitabilidade da amostra segundo esse atributo. O sabor global
obteve média de 7,73±1,19, o que corresponde a “gostei muito” e “gostei moderadamente; o sabor de chocolate, teve média de 7,88±, o que
corresponde a “gostei muito” e “gostei moderadamente e a doçura obteve média de 7,85±1,17, o que corresponde a “gostei muito” e “gostei
moderadamente. A característica principal de um brownie está relacionado a umidade da massa, onde a mesma deverá ser bem úmida, e foi no
atributo umidade que se observou a maior média da nota dos provadores, que foi de 8,18±0,99, o que corresponde a “gostei muito” a “gostei
muitíssimo”, indicando boa aceitabilidade da amostra segundo esse atributo. Quanto à possibilidade de compra do produto, a maioria dos
provadores (82%) foram positivos com relação a essa atitude. Os atributos avaliados apresentaram elevado índice de aceitabilidade e, quanto a
intenção de compra do produto, a maioria dos provadores foram positivos com relação a essa atitude, o que coloca esse produto como uma
alternativa segura e viável de consumo para portadores de doença celíaca, bem como para o público em geral.
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RESUMO
A oferta de alimentos industrializados, especialmente os ultraprocessados, é desaconselhada nos primeiros anos de vida, já que pode potencializar
o risco de desenvolvimento de obesidade e suas co-morbidades, além do risco de alergias e contaminação. O marketing industrial, entretanto,
estimula o seu consumo e os meios de comunicação de massa aceleram essa tendência. Neste contexto, esta pesquisa objetivou analisar o nível de
adequação da composição dos alimentos lácteos e cereais destinados a alimentação infantil frente aos novos parâmetros estabelecidos pela OMS
para classificação dos alimentos industrializados. Esta pesquisa foi classificada como um estudo transversal qualitativo, o qual foi realizado através
da análise de rótulos de alimentos industrializados destinados a alimentação infantil, os quais foram analisados no período de março a maio de
2016. Foram analisados os rótulos de 195 produtos comercializados nos principais supermercados da Grande Florianópolis, incluindo alimentos
como farinhas de cereais enriquecidas, cereais matinais e produtos lácteos. A composição dos alimentos foi analisada através da tabela de
informação nutricional na porção do alimento e da lista de ingredientes presentes nos rótulos dos alimentos. Os alimentos foram classificados
como adequados ou inadequados para o consumo infantil a partir da análise da adequação da composição nutricional contidas nos rótulos frente
aos novos parâmetros estabelecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) para classificação dos alimentos industrializados. Foram
avaliados os teores de açúcares livres, sódio, edulcorantes e gorduras: totais, saturada e trans, conforme critérios estabelecidos no modelo de
perfil nutricional estabelecido pela OPAS. Os resultados obtidos foram tabulados em planilha do Excel 2010. Todos os alimentos apresentaram
carboidratos simples na sua composição, sendo que 100% das amostras continham mais do que 10% do valor energético proveniente de açúcares
livres. Quanto aos teores de sódio, 17 amostras de produtos lácteos apresentaram elevados teores, e todos outros continham quantidades
adequadas. A maioria das amostras apresentavam zero gordura trans na porção, com apenas duas amostras de lácteos com teores acima do
recomendado. Quanto ao teor de gordura total, 27/159 amostras de produtos lácteos e 5/36 produtos de cereais apresentaram quantidades
acima do recomendado, enquanto para gordura saturada apenas os produtos lácteos ficaram fora dos limites recomendados, com 60/159
amostras apresentando quantidades elevadas. As embalagens de alimentos industrializados utilizados na alimentação infantil apresentaram
percentuais variados de inadequações, sendo que os maiores problemas observados foram as elevadas quantidades de açúcares e gorduras,
tornado muitos destes alimentos comercializados no Brasil inadequados para o consumo, quando utilizados os parâmetros recentemente
apresentados pela Organização Pan-Americana de Saúde para serem utilizados como modelo de perfil nutricional de alimentos industrializados
processados e ultraprocessados para a população, especialmente quando se tratando de alimentos destinados a alimentação infantil.
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RESUMO
A melhora no rendimento de praticantes de atividade física tem elevado o consumo de suplementos proteicos que possam potencializar esse
efeito. Os tipos de suplementos mais utilizados são as proteínas do soro do leite, whey protein, de alto valor nutricional e teor de aminoácidos
essenciais elevados. O objetivo deste trabalho foi analisar a quantidade de proteínas presentes nos suplementos proteicos para praticantes de
atividade física e comparar com os valores presentes nos rótulos nutricionais e observar se os fabricantes obedecem a RDC n°18, de 27 de abril de
2010, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA. A parte prática do estudo foi realizada, entre os meses de junho e dezembro de 2016, no
Pavilhão Tecnológico da UFMA e no laboratório de Química e Bromatologia da Faculdade Estácio São Luís. Os suplementos proteicos utilizados
como amostras (total de oito marcas, denominadas A, B, C, D, E, F, G e H) foram de whey protein, em pó; dentre os produtos, quatro suplementos
de proteína intacta, dois de proteínas hidrolisadas e dois de proteína mista; todos obtidos por compra no comércio local (selecionados através de
folhetos de propagandas coletados em lojas que comercializam suplementos proteicos para praticantes de atividade física, sendo escolhidos os de
maior destaque). A análise de proteínas das amostras foi feita em triplicata utilizando os métodos Kjeldahl recomendado pelo Instituto Adolf Lutz.
Os valores foram comparados com os requisitos da legislação nacional, nesta consta que os suplementos para atletas devem atender os seguintes
requisitos: o produto pronto para consumo deve conter, no mínimo, 10 g de proteína na porção; a composição proteica do produto deve
apresentar PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score) acima de 0,9. A quantidade de proteínas presente em 100g de suplementos
das 8 amostras coletadas foram: (A) 30,4; (B) 31,0; (C) 30,3; (D) 31,1; (E) 33,1; (F) 32,9; (G) 67,8; (H) 68,1. Os resultados obtidos foram comparados
com os valores presentes no rótulo nutricional de cada produto rótulo nutricional das amostras: (A) 80,5; (B) 79,0; (C) 80,3; (D) 81,1; (E) 40,1; (F)
41,2; (G) 81,8; (H) 78,1. No rótulo os valores estão expressos em porções estipuladas pelo fabricante, para a obtenção desses valores em 100g, foi
utilizada a regra de 3 simples da matemática. Verifica-se que a quantidade de proteínas presentes nas amostras não segue os mesmos valores dos
rótulos dos produtos; há variação nos valores. Segundo a RDC n° 18, os suplementos para atletas devem atender os seguintes requisitos: o produto
pronto para consumo deve conter, no mínimo, 10 g de proteína na porção; a composição proteica do produto deve apresentar PDCAAS (Protein
Digestibility Corrected Amino Acid Score) acima de 0,9. Comparando os requisitos com os resultados encontrados, as amostras A, B, C e D
(concentrados proteicos) e as amostra E e F (proteína mista), possui pouco menos de 10g, valor exigido por lei presente em cada porção, porém a
quantidade é próxima ao valor a variação foi de 2 gramas no máximo. As amostras G (hidrolisado proteico importado), e a amostra H (whey
protein concentrado), atendem ao requisito citado por lei. Observando os resultados obtidos, deve-se intensificar a fiscalização na comercialização
dos suplementos de whey protein, já que os fabricantes são os responsáveis pela segurança e rotulagem dos produtos, pois estes suplementos são
os de custos mais elevados no mercado e se a quantidade do ingrediente principal, não é o mesmo que segue no rótulo os usuários destes
produtos não receberam a oferta proteica designada, criando nos consumidores um falso senso de confiança nesses produtos. Portanto as
pesquisas referentes ao assunto devem ser intensificadas para que haja dados representativos e por consequência a retirada do mercado dos
produtos que não seguem as prioridades indicadas.
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RESUMO
Visando a importância do aleitamento materno exclusivo para o lactente, o elevado consumo de Fórmulas Infantis em substituição a este e a
relevância desse uso para a saúde do lactante. O consumo dessas fórmulas de forma inadequada e sem a prescrição de um profissional qualificado
para orientação, pode fazer com que o recém-nascido desenvolva alergia alimentar, sobrepeso, obesidade e entre outras doenças crônicas não
transmissíveis, principalmente os que não foram amamentados nos primeiros seis meses de vida. Deve-se levar em consideração a importância da
ingestão de micronutrientes e macronutrientes de forma adequada nos primeiros meses de vida do lactente, uma vez que este encontra-se em
alta fase de crescimento. Vale salientar que os mesmos fazem parte dos grupos mais suscetíveis aos erros e deficiência decorrente da má
alimentação, sendo capaz de acarretar graves consequências nutricionais. Esta pesquisa analisou os dados da composição química das fórmulas,
buscando apontar possíveis incoerências nas propriedades das fórmulas infantis. Os parâmetros analisados foram os valores de lipídios,
proteínas, carboidratos, cinzas e umidade das fórmulas, com os respectivos métodos: método Bligh e Dye, método formol, método Eynon Lane,
cinza seca, método por secagem. As análises foram realizadas com quatro fórmulas infantis comercializadas no município de Campos dos
Goytacazes. O resultado da análise de Lipídios encontrou inconformidade em 50% das amostras analisadas, e valores acima do recomendado na
RDC n° 44. A análise de carboidratos demonstra que 75% das amostras apresentaram-se em inconformidade comparando-as com os valores do
rótulo. A análise de proteínas apontou inconformidade de 75% das amostras. Quanto ao teor de umidade todas as amostras se mostraram
adequadas. Os valores da análise de minerais demonstraram inconformidade em 75% das amostras. Diante dos resultados conclui-se que não há
uma fiscalização mais eficiente com relação à composição das fórmulas infantis e da veracidade dos rótulos nutricionais.
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RESUMO
A contaminação do alimento,durante seu preparo, pode ocorre devido à questões higiênicas do estabelecimento, equipamentos e manipulador,
por este, não possuir ou não ter conhecimentos básicos das boas práticas de fabricação e manipulação. Levando em consideração que a carne
bovina é de grande aceitação para a maioria dos consumidores, o presente projeto tem o objetivo de analisá-la microbiologicamente. A análise
microbiológica do alimento comercializado é de suma importância, pois, estes podem ter sofrido deterioração e contaminação por
microrganismos, apresentando risco a saúde do consumidor. Considerando a importância da segurança alimentar deste produto, o objetivo deste
trabalho foi avaliar, microbiologicamente, a carne moída bovina comercializada no município de Campos dos Goytacazes (RJ). Neste projeto está
sendo realizada uma pesquisa descritiva de campo na qual estão sendo analisados parâmetros microbiológicos de amostras de carne moída bovina
de diferentes pontos de comércio que são oferecidas aos seus clientes na cidade de Campos dos Goytacazes – RJ. As amostras foram coletadas em
diferentes pontos comerciais do município de Campos dos Goytacazes - RJ e transportadas sob refrigeração até o local das análises. Os parâmetros
microbiológicos analisados foram: Contagem Coliformes Totais, Termotolerantes, Staphylococcus e Fungos. As análises microbiológicas foram
realizadas utilizando-se a metodologia recomendada por SILVA et al.(2001). Os resultados obtidos foram: presença de coliformes totais e fecais em
todas as amostras analisadas, para Staphylococcus todas as amostras expressam contagens superiores a 1,2x10³UFC/g, e todas as amostras
apresentaram crescimento de fungos, com número incontável de colônias. Esse resultado indica que esse produto está sofrendo contaminação
em alguma etapa do seu processamento, e por isso há uma real necessidade do treinamento dos manipuladores. Há também a necessidade de
acompanhamento no abate do animal, pois nessa etapa há um risco potencial de contaminação da carne.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade microbiológica do leite pasteurizado tipo C comercializado no município de Campos
dos Goytacazes, RJ. O leite é um alimento que tem larga escala de consumo, portanto, a falta de um controle microbiológico adequado deste
produto pode acarretar danos à saúde do consumidor. Foram coletadas três marcas de leite pasteurizadas tipo C comercializados em grande
escala no município, nos pontos de distribuições de fácil acesso para a população, como padarias, mercados, etc. Nos experimentos até então
realizados obteve-se resultados alarmantes perante o postulado na Portaria n°12/2001 que dispõe sobre os padrões microbiológicos para os
alimentos. As amostras foram analisadas em duplicata e os valores dos resultados foram expressos em UFC/ml, comparando os resultados obtidos
das amostras com o padrão indicado pela portaria acima citada. As amostras ao chegarem ao laboratório foram homogeneizadas por inversão na
própria embalagem, as quais foram posteriormente desinfetadas com álcool etílico 70%. Alíquotas de 50 ml foram transferidas para frascos
esterilizados, a fim de facilitar o preparo das diluições (10-1, 10-2, 10-3, 10-4 e 10-5). Para a confirmação da presença de coliformes totais e fecais
foi utilizado o Kit COLItest, e obtido resultados positivos para todas as amostras. Para a contagem de Staphylococus coagulase positivo foi utilizado
o método de contagem direta em placas com o meio Agar manitol salgado incubadas a 35-37°C por 24-48h. Após este período, foi realizado o
teste da catalase com as colônias e todas apresentaram resultado positivo para catalase. As marcas 1, 2 e 3 apresentaram 14, 13 e 32 UFC/ml,
respectivamente. Na legislação, não há um valor específico de limite de tolerância para Staphylococus sp, porém isto não excluiu o perigo da
ingestão de alimentos contendo tais microrganismos. Para avaliação da presença de mesófilos e psicrófilos, realizou-se o cultivo em PCA (Agar
Padrão de Contagem). As placas foram incubadas em temperatura de 25°C por 48h e em temperatura de 7°C por 10 dias, respectivamente. Em
todos os testes as amostras foram analisadas em duplicata e a contagem de UFCs foi feita com auxílio de um contador de colônias. A legislação
determina que o valor recomentado aceitável de mesófilos seja de 1x104 UFC/ml, porém os números obtidos excederam este valor. A marca 1
apresentou 600UFC/ml, a marca 2 apresentou 750UFC/ml e, a marca 3 apresentou 14.000UFC/ml. Na contagem de psicrófilos apenas a marca 1
apresentou um resultado de 56 UFC/ml. A legislação vigente não estabelece um padrão microbiológico para a presença de psicrófilos em leite
pasteurizado, somente para o leite cru refrigerado onde valores superiores a 6 log UFC/ml, sugere-se produção significativa de enzimas termo
resistentes responsáveis pelas alterações organolépticas no leite.
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RESUMO
Considera-se, atualmente, a imagem corporal como um conjunto de aspectos complexos que se relacionam entre si, e acontece a partir das
experiências do corpo, além de se dá por meio da percepção, do afeto, da cognição e do comportamento. A compreensão do conceito de imagem
corporal está vinculada a capacidade de representação mentalmente do próprio corpo, sendo diferente para cada indivíduo. A autoimagem
corporal está em constante desenvolvimento e pode sofrer modificações quando influenciada pela relação que o sujeito tem consigo e com o
ambiente que o cerca. O estudo em questão objetivou analisar a auto percepção da imagem corporal e comparar com o IMC aferido, de
universitárias iniciantes do curso de nutrição de uma faculdade particular em Natal/RN. A amostra foi composta por 44 alunas, onde foi aplicado
teste de figuras de silhuetas do gênero feminino, apresentadas numa sequência de 1 a 9, com variações progressivas na escala de medida, da
figura mais magra à mais larga, com IMC médio variando entre 17,5 e 37,5 kg/m2. A classificação do estado nutricional se deu utilizando o índice
de massa corporal (IMC) calculado a partir da divisão do peso pela altura (em metros) ao quadrado, segundo o que é proposto pela OMS,2000.
Foram analisados também os indicadores da circunferência da cintura e circunferência do quadril. Os dados coletados mostram que a distribuição
da faixa etária das 44 participantes foi de 18 a 53 anos, com a média de idade de 25,89 anos. Os resultados obtidos expressam prevalência na
insatisfação com a imagem corporal das universitárias, onde verificou-se que 55% estão insatisfeitas pelo excesso de peso, 27% estão insatisfeitas
pela magreza e apenas 18% estão satisfeitas com o seu corpo. Todas as participantes apresentaram algum grau de distorção na percepção da
imagem corporal, sendo que 55% apresentaram distorção para excesso de peso e 45% apresentam uma distorção para magreza. Conclui-se que o
ideal de corpo magro, esbelto, determinado pela sociedade prevalece. Foi possível verificar a prevalência de universitárias com o peso adequado,
apresentando insatisfação com sua imagem corporal. Conclui-se também que se tratando de alunas iniciantes do curso de nutrição, essa
percepção pode ser moldada ao longo do curso, na medida que vão adquirindo conhecimentos específicos da área, ressaltando-se a importância
da abordagem de programas que incentivem a aceitação corporal e modificações de comportamento.
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RESUMO
Os transtornos alimentares, em especial, a anorexia nervosa e bulimia nervosa, são apresentados na literatura científica como doenças
psiquiátricas de etiologia multifatorial, que acometem principalmente jovens do sexo feminino. As alterações clínico-nutricionais e psíquicas
podem comprometer a qualidade de vida de portadores dessas doenças. Ainda são escassos os estudos sobre o perfil clínico-nutricional e as
percepções corporais e alimentares de pacientes que chegam a serviços especializados em transtornos alimentares. Esta pesquisa teve como
objetivo principal avaliar aspectos clínico-nutricionais, bem como a autopercepção corporal e alimentar de pacientes admitidos no Núcleo de
Investigação em Anorexia e Bulimia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (NIAB - HC - UFMG). Tratou-se de um estudo
observacional de corte transversal que utilizou metodologia de triangulação quali-quantitativa. Todos os pacientes que chegaram ao acolhimento
do NIAB no período entre março e agosto de 2010 foram convidados a participar do estudo. Trinta e oito pacientes foram submetidos à avaliação
clínico-nutricional e entrevistas semi-estruturadas foram conduzidas. Os resultados mostraram que a maioria dos pacientes eram adolescentes
(52,8%), do sexo feminino (94,4%), que não praticavam atividade física, não consumiam bebidas alcoólicas e não fumavam. A maioria delas
(47,4%) apresentavam-se eutróficas e com o percentual de gordura adequado (40%). A pesquisa revelou que a questão motivacional para procura
do serviço foi predominantemente devido a questões psíquicas acerca da singularidade da doença. A maioria desses indivíduos apresentou
distorções da imagem corporal. Dessa forma, ressaltamos a importância da avaliação clínico-nutricional e da valorização dos aspectos subjetivos,
vinculados ao corpo e à alimentação, em pacientes com TA. Atentamos também quanto à necessidade de novas pesquisas no intuito de validar os
métodos de avaliação clínico-nutricional, bem como consideramos de extrema importância a ampliação de estudos que permitam levar em conta
a fala do paciente, promovendo, assim, reflexões mais aprofundadas acerca dos transtornos alimentares.
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RESUMO
A doença celíaca é compreendida por uma enteropatia que afeta o intestino delgado através do mecanismo imunológico que pode acometer
crianças e adultos com predisposição genética provocada pelo consumo do glúten. O glúten é uma proteína composta pela junção de gliadina e
glutenina proveniente do trigo, cevada, centeio e aveia. O tratamento eficaz para esta doença consiste na exclusão total do glúten, porém
encontra-se certa dificuldade em distinguir nomenclaturas que podem indicar derivados do glúten em medicamentos. Os corticoides sintéticos são
medicamentos usados pela medicina para processos inflamatórios e imunológicos. Excipientes são substâncias adicionadas às formulações
farmacêuticas, excluindo-se os fármacos, e têm a função de garantir a estabilidade e as propriedades biofarmacêuticas dos medicamentos, além
de melhorarem as características organolépticas e, assim, a aceitação dos medicamentos pelos pacientes. No Brasil Lei nº 10.674/03 obriga os
comerciantes a evidenciarem as informação sobre a presença do glúten nos medicamentos porém, diversos estudos têm demonstrado que os
excipientes não estão isentos do risco de causar reações adversas, contribuindo para o agravamento do quadro alérgicos dos pacientes celíacos. O
objetivo deste trabalho foi avaliar a presença de glúten e seus derivados como excipientes em medicamentos corticoides. Trata-se de um estudo
descritivo, de corte transversal, quantitativo, que envolveu 10 medicamentos do tipo corticoides, adquiridos na forma de comprimido, injeção,
creme e nasal. Foi avaliado a bula de cada medicamento e observado a presença de glúten e seus derivados. Constatada a presença de amido nos
fármacos fez-se necessário o contato com o fabricante para saber a origem do amido. Foi verificada a presença de glúten e seus derivados como
excipientes em 20% dos medicamentos, sendo necessário o contato com o fabricante para avaliar o tipo de amido utilizado na composição do
fármaco. Dos medicamentos cuja forma farmacêutica era em comprimidos, 67% não continham glúten e seus derivados, no entanto em 33% dos
medicamentos de forma farmacêutica em comprimidos, foi constatada a presença de derivados de glúten como excipientes. Nas outras formas
farmacêuticas pesquisadas como o aerossol nasal, o creme e a injeção, não foram encontrados glúten e seus derivados como excipientes,
representando 40% dos medicamentos. Após análise dos medicamentos corticoides foi concluído que há uma grande probabilidade de pacientes
ingerirem glúten ou traços desse nutriente na composição desses fármacos, colaborando para o agravamento da doença celíaca, uma vez que o
tratamento baseia-se na exclusão total desse nutriente da dieta e dos fármacos.
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RESUMO
A Doença celíaca é uma patologia do intestino delgado caracterizada como autoimune, causada pela intolerância ao glúten em indivíduos com
predisposição genética, a qual pode evoluir com complicações caso não seja tratada. O glúten é um composto de proteína, gliadina e glutenina,
encontrado naturalmente nas sementes de alguns cereais, como trigo, centeio, cevada, malte, aveia e cereais muito utilizados na composição,
principalmente, de diversos alimentos, como também de bebidas, medicamentos e cosméticos. Em indivíduos com doença celíaca, o glúten
desencadeia uma reação inflamatória no intestino delgado, danifica as microvilosidades deixando-as atrofiadas, o que prejudica a absorção de
nutrientes. A doença celíaca pode atingir qualquer pessoa independente de idade, porém, é mais comum atingir mulheres e indivíduos
caucasianos. Sua manifestação depende, não só do consumo de glúten na dieta, mas também de fatores imunológicos e ambientais. O objetivo de
foi avaliar a presença ou não de glúten em produtos cosméticos, como protetores solares e protetores labiais. Neste estudo quantitativo,
transversal e descritivo, analisou-se produtos cosméticos, protetores solares e protetores labiais. A pesquisa teve o intuito de identificar se os
produtos possuem glúten, ou não, em sua formulação. A avaliação dos produtos foi realizada através da observação dos rótulos, em drogarias,
revistas e lojas de cosméticos e todas as dúvidas foram sanadas com os laboratórios avaliados, as nomenclaturas pesquisadas foram Hydrolyzed
Wheat Protein, Hydrolyzed Wheat Starch e Triticum Vulgare, identificações do glúten em inglês e latim. Para a seleção dos produtos, foram
incluídos protetores solares e protetores labiais de diferentes marcas, e também, com diferentes elaborações, com antirrugas, bases e hidratantes.
As variáveis de interesse consideradas no estudo foram os indicadores de aumento da incidência da doença celíaca em pacientes que já excluíram
o glúten da dieta. Sabe-se que mesmo em pequenas quantidades o glúten pode causar danos aos indivíduos mais sensíveis. Após avaliar 73
produtos, cujo 48 foram protetores solares e 25 protetores labiais, identificou- se que 97,1% dos protetores solares e 96% dos protetores labiais
estão isentos de glúten ou derivados na sua formulação. Dos protetores solares, foram encontrados 2,1% com presença de glúten e derivados,
sendo as substâncias encontradas: Hydrolyzed Wheat Protein e Hydrolyzed Wheat Starch, nomes em inglês dado ao glúten em uma marca de
protetor solar facial FPS 50 efeito matte. Nos protetores labiais, foram encontrados 4%, dos produtos analisados, com a presença de glúten e
derivados. Em uma das marcas, foi encontrada a substância Triticum vulgare, nome dado ao glúten em latim. Este se diferencia dos demais, pois
não possui fator de proteção solar, sua elaboração visa hidratação e regeneração labial. Em suma, a pesquisa revela a presença de glúten em
cosméticos, o que pode ocasionar o desenvolvimento ou agravamento da sintomatologia da doença celíaca nos pacientes. Informações sobre o
teor de glúten nos alimentos já se tornaram acessíveis, no entanto, nos cosméticos esta não é disponível facilmente, assim como ainda não temos
uma legislação que estabeleça a forma como as empresas devem declarar a utilização de glúten em seus produtos.
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RESUMO
As doenças provocadas pelo consumo de alimentos ou Doenças Transmitidas por Alimentos - DTA ocorrem quando microrganismos prejudiciais à
saúde, parasitas ou substâncias tóxicas são transmitidos ao homem por meio do alimento. Existe um grande número de fatores que contribuem
para tornar um alimento inseguro, causando enfermidades de origem alimentar que ocorrem quando uma pessoa contrai uma doença devido à
ingestão de alimentos contaminados com, dentre os quais está à ausência das boas práticas de armazenamento, estocagem, manipulação e
preparação destes, incluindo a inadequada temperatura de manutenção dos mesmos. Desta forma, considerando a necessidade de estabelecer os
procedimentos de Boas Práticas para serviços de alimentação aplicáveis em estabelecimentos comerciais e outros, o presente trabalho avaliou as
condições de temperatura dos alimentos servidos em quatro restaurantes de grande movimento tipo self-service (escolhidos por conveniência)
localizados no centro de São Luís-MA. Realizaram-se as medições das temperaturas com o auxílio de um termômetro digital calibrado. O horário
selecionado para a realização das medições, foi o de maior movimento: das 11h30min às 12h e das 12h30min às 13h30min. As medições deram-se
em quatro etapas, mediu-se respectivamente: (1) a temperatura do ambiente, (2) dos pratos frios, (3) dos pratos quentes e, por fim, (4) da água,
em que os alimentos são colocados em banho-maria. Para a obtenção dos valores de temperatura dos alimentos em self-service, colocou-se a
ponta do termômetro (até 10 cm) no centro do alimento exposto para o consumo. Os dados obtidos para os pratos frios mostraram que em todos
os restaurantes esses pratos, que deveriam estar armazenados a uma temperatura inferior a 10°C, se encontravam em temperatura ambiente de
31°C. Todas as medidas dos alimentos expostos no bufê de saladas encontravam-se com temperaturas acima de 13oC. A temperatura considerada
ideal para este tipo de alimento é de 6ºC não devendo ultrapassar 10ºC e ficar nesta temperatura por no máximo de 4 horas; caso esta
temperatura seja ultrapassada o tempo máximo para sua exposição é de duas horas (em nossas visitas, verificou-se que todos os pratos frios
ficavam exposto por mais duas horas em temperatura acima de 10ºC). As medidas dos pratos quentes revelaram que em 75,0% dos
estabelecimentos os pratos estavam sendo oferecidos a uma temperatura inferior a 60ºC, visto que, provavelmente, o banho-maria não estava na
temperatura adequada. Observou-se também que com o passar das horas, houve variações na temperatura dos pratos quentes (grande parte dos
alimentos analisados estava com temperaturas entre 10-60°C). As temperaturas da água do banho-maria mostraram que apenas um restaurante
apresentou a temperatura de acordo com o estipulado na legislação, o que interfere diretamente na temperatura do prato e na segurança na
ingestão destes alimentos. Os resultados encontrados demonstraram que 100% dos restaurantes analisados foram considerados não conformes
de acordo com a temperatura dos pratos frios e 75% apresentaram irregularidades na conservação dos pratos quentes. O estudo demonstra o alto
potencial de contaminação dos alimentos vendidos no restaurante tipo self-service do centro de São Luís, e ressalta, a relevância da instalação de
termômetros nos balcões de self-service, para que o consumidor possa verificar se os alimentos estão sendo mantidos na temperatura ideal.
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RESUMO
O mercado de suplementos nutricionais oferece vários recursos que prometem prolongar a resistência, melhorar a recuperação, reduzir a gordura
corporal, aumentar a massa muscular, minimizar os riscos de doenças ou promover alguma outra característica que melhore o desempenho
esportivo. No entanto, as mensagens do mercado de suplementos alimentares são dirigidas a todos, sem distinção, com o propósito explícito de se
fazer acreditar que tal suplemento seja indispensável na busca dos objetivos almejados. Dessa forma, verifica-se empiricamente, que um grande
número de indivíduos faz uso de tais substâncias sem o devido acompanhamento profissional e sem o conhecimento dos prejuízos que o consumo
inadequado de suplementos nutricionais pode trazer à saúde. Portanto, o presente estudo teve como finalidade verificar o consumo de
suplementos nutricionais em indivíduos praticantes de exercícios físicos em academias. Para alcançar tal objetivo, foi realizado um estudo
quantitativo do tipo transversal e observacional. Participaram do trabalho 52 indivíduos saudáveis, de ambos os sexos, praticantes de atividade
física em academias, localizadas no município de Fortaleza-CE. O instrumento utilizado para coleta dos dados foi um questionário semiestruturado,
denominado PUSA (Perfil dos Usuários de Suplemento Alimentar), com algumas modificações. 59,62% dos participantes eram homens e 80,77%
possuíam nível superior completo ou incompleto. Ainda, verificou-se que 76,67% dos entrevistados treinam musculação acompanhada ou não de
outra modalidade e que 83,02% frequentam a academia de 3 a 5x por semana. Dentre os principais objetivos de treinamento relatados,
destacaram-se o aumento da massa magra (38,32%) e emagrecimento (24,3%). Quando questionados sobre o uso de suplementos, 76,92%
afirmaram já ter utilizado em algum momento da vida e 53,85% estavam fazendo uso no período da pesquisa. Destes últimos, 60,71% estavam
seguindo as instruções do rótulo, sendo que somente 42,11% foram orientados por um nutricionista e 18,42% estavam utilizando suplementos por
iniciativa própria. Os principais motivos relatados para a utilização dos suplementos foram o aumento de energia e performance, melhoria da
qualidade de vida, compensação de deficiência alimentar e otimização dos resultados do treinamento, os quais representaram juntos 86,31% das
respostas. Com relação aos tipos de suplementos utilizados, whey protein e BCAA corresponderam a 43,01%, seguidos por complexos vitamínicos
(13,98%) e glutamina (10,75%). Dos participantes que não estavam utilizando suplementos, 33,33% revelaram querer utilizar, enquanto 29,17%
não consideraram necessário o uso de suplementos. Com base nos resultados obtidos, é possível concluir que é elevado o índice de indivíduos não
atletas que utilizam ou já utilizaram suplementos em algum momento de sua vida e que, embora a utilização seja realizada de acordo com as
instruções do rotulo, ainda é baixo o percentual de indivíduos que buscaram a orientação de um nutricionista. Ainda, foi possível identificar que o
tipo de suplemento preferencialmente utilizado era de origem proteica. Tais informações são de extrema relevância para nortear futuras
estratégias de intervenção nutricional, na tentativa de promover uma maior compreensão sobre a importância do consumo adequado dos
suplementos nutricionais para alcançar os objetivos desejados e evitar riscos à saúde.
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RESUMO
Uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) tem como objetivo oferecer refeições nutricionalmente e higienicamente adequadas, visando à
satisfação do comensal. A avaliação do Índice de Satisfação (ISC) tem importante papel na avaliação do desperdício alimentar de uma UAN, pois, o
desperdício pode ser indício de falta de qualidade ou falta de planejamento adequado. Dessa forma, identificar o que interfere nesse valor é
fundamental para melhorar a satisfação dos comensais e corrigir erros. Esse estudo teve como objetivo avaliar o ISC através do cardápio semanal
ofertado para funcionários de uma UAN institucional de um supermercado localizado no bairro Montese, na cidade de Fortaleza, Ceará. Trata-se
de um estudo transversal quantitativo. Foi avaliado o índice de satisfação do comensal por meio de um instrumento de votação, onde, o comensal
na saída do refeitório, conceitua a refeição como ótima, boa ou regular através de emojis, de acordo com a refeição diária ofertada. Ao final da
votação diária, foi gerado um número total de comensais que optaram por um dos três conceitos e os resultados foram aplicados na formula do
ISC (ISC = 10 x Σ O + 5 x Σ B + 1 x Σ RE/ Σ (O + B + RE), em que, O significa Ótimo, B significa Bom, RE regular) e os resultados, comparados com os
níveis de satisfação (ABREU, 2013). Os dados obtidos foram avaliados em média, frequências e tabulados em planilha eletrônica Excel 2013. Os
dados foram analisados, discutidos e comparados através de referenciais bibliográficas, livros e artigos científicos, a fim de desenvolver e
esclarecer as questões relacionadas ao desperdício de alimentos. Os resultados apontaram uma média semanal de, aproximadamente, ISC = 6,3
constatando um índice razoável em relação ao cardápio analisado, deduzindo que ainda existem problemas que são sentidos por parte dos
comensais e precisam ser melhorados, mesmo que não sejam tangíveis. Portanto, em relação ao ISC diário, os valores apontam que na segundafeira houve uma menor aceitabilidade por parte dos comensais em relação à refeição ofertada (ISC = 4,48), seguido da quinta-feira (ISC = 6,0) e
sexta-feira (ISC = 6,68). Os melhores dias de aprovação, segundo os comensais, foram terça-feira (ISC = 7,05) e quarta-feira (ISC = 7,08), onde,
houve uma maior variedade de pratos proteicos (Escondidinho de carne do sol, peixe frito e lasanha de carne moída). Pode-se concluir que através
da média do ISC ainda existem falhas sentidas pelos comensais da UAN institucional avaliada, que precisam ser reparadas, mesmo que não sejam
atingíveis em curto prazo.
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi avaliar as boas práticas de manipulação de carnes em mercados públicos do Recife - PE, a fim de identificar possíveis
riscos à saúde. O estudo foi realizado nos principais mercados públicos da cidade do Recife - PE, que se enquadraram nos critérios de elegibilidade.
Foram utilizados como critérios de inclusão: Mercados Municipais que comercializem carnes; estabelecimentos comerciais físicos (Boxes ou lojas);
localizados na Cidade do Recife; circulação livre de pessoas e clientes e comerciantes que aceitarem participar da pesquisa. Foram excluídos as
feiras livres; comerciantes itinerantes / ambulantes; mercados ou comércios Privados. Realizado visita aos 15 mercados, para verificação dos
critérios de elegibilidade e aplicação do instrumento de coleta de dados, onde destes, foram selecionados 10 mercados, conforme critérios de
inclusão e exclusão para observação dos pontos de comercialização de carnes, considerando os princípios de exposição, conservação e
manipulação dos alimentos, dispostos pela legislação vigente. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da faculdade Estácio do
Recife, através do número de 55494216.2.0000.5640, respeitando os preceitos da Resolução 466/2012 do Ministério da Saúde. Foram aplicados
questionários a 51 comerciantes onde destas, apenas 18 (35,3%) aceitaram responder o instrumento de coleta de dados. Os maiores problemas
das instalações estavam relacionados aos aspectos sanitários, como banheiros próximos aos boxes, às instruções para a higienização correta das
mãos, além do uso não adequado de EPI’s e os animais, como cães e gatos, que circulam livremente entre os boxes. Quanto ao armazenamento
das carnes, observou-se que 89% dos mercados estão em conformidade, 56% apresentavam condições higiênico-sanitárias aceitáveis, em 6%
estava faltando algum tipo de sabão degermante, 83% dispunham de banheiros próximos e em todos os mercados havia a disponibilidade de
banheiros para o público, em 89% dos boxes havia presença de animais como cães e gatos, circulando livremente no local. Em relação ao material
usado para prender os cabelos, 67% usavam toucas e 22% usavam boné, 67% não estavam em conformidade por usar esmalte transparente nas
unhas durante a manipulação, apenas 28% da amostra utilizavam aventais e 61% não utilizava adornos durante o trabalho. Sobre a manipulação
de dinheiro durante o trabalho, 72% dos pesquisados afirmam não praticar, e a maioria, 61% dos manipuladores, afirma não ter o costume de
cumprimentar clientes durante ato da venda, o que evita a contaminação das carnes. A comercialização de carnes nos Mercados Públicos nem
sempre respeita a legislação vigente, pois existem problemas higiênico-sanitários que comprometem a qualidade dos produtos e colocam em risco
a saúde do consumidor. Os maiores problemas das instalações estavam relacionados aos aspectos sanitários, como banheiros próximos aos boxes,
às instruções para a higienização correta das mãos, além do uso não adequado de EPI’s e os animais, como cães e gatos, que circulam livremente
entre os boxes. Esses fatores expõem os usuários e consumidores a riscos relacionados à saúde, comprometendo a qualidade e a integridade das
carnes e, por consequência, causando doenças na população. Percebe-se ainda, uma falha no processo de gestão, que fiscalize a organização dos
setores e o cumprimento das normas sanitárias.
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RESUMO
Considerando o aumento dos índices de Doenças Transmitidas por Alimentos, através dos perigos químicos, físicos e principalmente biológicos,
várias discussões a respeito vem se tornando mais frequentes. Avaliar os riscos oferecidos por alimentos e desenvolver estratégias de controle dos
mesmos, é muito importante para os serviços de alimentação, através da implantação e implementação das Boas Práticas. Desta forma, surgiu o
Projeto de Extensão Cantinas Saudáveis Estácio, que tem como objetivo, implantar as boas práticas nestes serviços de alimentação, seguindo as
exigências da Resolução RDC N° 216/2004 – ANVISA/MS. O Projeto Cantinas Saudáveis é desenvolvido em 10 cantinas do Centro Universitário
Estácio do Ceará, Unidade Via Corpvs e conta com a participação de 1 professor-orientador e 18 alunos do curso de nutrição que atuam como
estagiários. Para participação no referido projeto, foi aberto um edital de seleção que estabelecia os seguintes critérios: aprovação nas disciplinas
de microbiologia de alimentos; higiene e legislação, administração de serviços de alimentação e capacitados em boas práticas. As ações do projeto
foram iniciadas em outubro de 2016 através de visitas técnicas; aplicação do check list da Portaria Nº 31/2005 – SMS/Fortaleza-CE, elaboração de
relatórios com as não conformidades; capacitação dos manipuladores de alimentos em boas práticas; implantação do Selo de Qualidade – Cantinas
Saudáveis Estácio; apresentação de trabalhos científicos; dentre outras. No período de seis meses, foram elaborados dez relatórios com as não
conformidades identificadas nas cantinas; dez planos de ação para o atendimento às legislações vigentes; capacitação de 40 manipuladores de
alimentos; implantação do Selo de Qualidade em duas cantinas que atenderam entre 76% e 100% das boas práticas e apresentação de um
trabalho científico, que foi premiado com menção honrosa. Portanto, o Projeto de Extensão Cantinas Saudáveis Estácio, é uma experiência bem
sucedida que já obteve bons resultados e com a continuidade do mesmo, espera-se organizar os serviços de alimentação, através do atendimento
às exigências das legislações pertinentes e órgãos fiscalizadores bem como, promover e proteger a saúde dos consumidores.
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RESUMO
Nas últimas décadas, observa-se no país um grande aumento no número de cursos de graduação em nutrição que, anualmente, lançam no
mercado de trabalho em torno de quinze mil profissionais que, nem sempre, encontram espaço de atuação. Esta realidade vem gerando uma série
de problemas – de ordens econômica, social, física e psicológica – que dão a tônica da atual situação profissional do nutricionista no país,
caracterizada pela inserção marginal no mercado de trabalho, precarização dos vínculos trabalhistas e condições de trabalho insalubres. Neste
contexto o presente estudo apresenta como principal objetivo traçar o perfil profissional e descrever as condições de trabalho do nutricionista
egresso de uma faculdade particular de Manaus-AM, entre os anos de 2012 e 2015, localizando suas inserções no mercado de trabalho, vínculos
empregatícios, jornada, formação profissional e remuneração. O estudo foi estruturado a partir de metodologia quantitativa, com base na
aplicação de questionários e realização de entrevistas estruturadas. A população de estudo será constituída pelo total de graduados no curso de
Nutrição da Faculdade Estácio do Amazonas, no período de 2012 a 2015, totalizando 220 nutricionistas. Para definição do perfil profissional dos
nutricionistas, está sendo utilizado como instrumento para coleta de dados um questionário estruturado contendo perguntas sobre: área(s) de
atuação, atividades exercidas, vínculo(s) empregatício(s), jornada diária de trabalho, faixa salarial, titulação, existência/ausência de um segundo
vínculo, além de um item em que se permitia ao egresso escolher uma área que gostaria de atuar. As questões apresentadas conformarão as três
principais categorias analíticas utilizadas no estudo: a) condições de trabalho e emprego; b) formação acadêmica/itinerário de formação do
profissional; c) e satisfação relacionada ao atual vínculo. Até o presente momento 20 nutricionistas foram entrevistados, onde obteve-se o
seguinte resultado: 82,4% gênero feminino; 47,1% apresentam curso de pós-graduação; dos que não fizeram pós-graduação o principal motivo foi
financeiro; 94,1% se mantêm atualizados, sendo a maioria por meio de cursos e encontros presenciais; 64,7% não está trabalhando na área de
nutrição; dentre os que estão trabalhando 29,4% não está satisfeito com a sua área de atuação; dentre os principais motivos de insatisfação estão
salário baixo e pouco reconhecimento profissional. A partir da discussão desses dados, pretende-se conhecer melhor a realidade desta categoria e
contribuir para a construção de possíveis indicadores qualitativos de satisfação profissional.
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RESUMO
O açaí (Euterpe oleracea Mart.) é um fruto peculiar, de alto valor energético, cuja composição é caracterizada por um elevado teor de ácidos
graxos poliinsaturados, fibras e compostos antioxidantes. Devido à excessiva manipulação durante a obtenção da polpa, são excelentes substratos
para a proliferação de microrganismos. O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica da polpa congelada de açaí
comercializada em mercados públicos na cidade de São Luís-MA. A pesquisa foi realizada no período de agosto a setembro de 2017, no
Laboratório de Microbiologia do Programa de Controle de Qualidade de Alimentos e Água da Universidade Federal do Maranhão (PCQA-UFMA) e
de Microbiologia de Alimentos da Faculdade Estácio. Quanto à amostragem, foram coletadas 10 amostras de polpas congeladas, adquiridas em
cinco mercados públicos da cidade de São Luís - MA (Mercado Central, Vila Embratel, Cohab, Coroadinho e João Paulo), sendo identificadas e
acondicionadas em caixa isotérmica para transporte. Em relação às análises microbiológicas, para a determinação do Número Mais Provável por
mililitro (NMP/mL) de coliformes a 45ºC; a contagem de Staphylococcus coagulase positiva e a pesquisa de Salmonella sp., seguiu-se a
metodologia recomendada pelo Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Food. Na contagem de bolores e leveduras, a
partir das diluições 10-1, 10-2, 10-3 e 10-4 procedeu-se as analises; pipetou-se alíquotas de 1mL de cada diluição para placas de Petri, logo em
seguida adicionou-se a cada placa 15mL do Agar batata dextrose, previamente fundido, resfriado a 45ºC e acidificado com o ácido tartárico.
Deixou-se solidificar a temperatura ambiente. Incubou as placas a 25ºC/5 dias. Após o período de incubação, considerou-se para contagem
somente as placas da mesma diluição que apresentarem de 30 a 300 colônias. Em seguida, multiplicou a média das duas placas pelo fator de
diluição correspondente, expressando o resultado em Unidades Formadoras de Colônias por grama ou mililitros (UFC/g ou mL). Para o preparo das
amostras e diluições, de cada amostra de alimentos pesou-se assepticamente 25 g e transferiu-se para um frasco contendo 225 mL de solução
salina a 0,85% de NaCl (diluição 10-1); a partir desta, procedeu-se com as diluições sucessivas 10-2, 10-3, 10-4. Os resultados das análises
mostraram que todas as amostras apresentaram contaminação por coliformes a 35ºC e 45ºC, além de bolores e leveduras; em duas foram
confirmadas Escherichia coli; não houve resultado positivo na pesquisa para Salmonella. A situação requer elaboração e implementação de ações
de fortalecimento de vigilância sanitária nesses locais. Todas apresentaram altas contagens para bolores e leveduras. A legislação nacional RDC nº
12, de 02 de janeiro de 2001 não estabelece valores máximos específicos para E. coli, só para coliformes termotolerantes, sendo o seu valor
máximo 10² UFC g-1; relata também que Salmonella deve estar ausente em 25 g; porém não estabelece valores padrão para bolores e leveduras.
Além disso, a Instrução Normativa Nº 01 de 07 de janeiro de 2000, constitui o limite máximo de 5x103 UFC g-1 para apuração de bolores e
leveduras em polpas de frutas in natura e 2x103 UFC g-1 em polpas tratadas termicamente (ou conservadas quimicamente). A contagem de
coliformes termotolerantes (de origem fecal) não deve exceder a 1,0 NMP g-1. A principal hipótese para a contaminação dessas polpas é a falta de
condutas apropriados no processo de manipulação dos alimentos por partes dos vendedores. Portando, é importante a elaboração e
implementação de ações de fortalecimento desse segmento por meio da articulação entre o poder público, prefeitura, sistemas de vigilância
sanitária em saúde nos mercados públicos de São Luís - MA. Reitera-se, também, a importância de repensar os treinamentos ofertados aos
vendedores de alimentos nesses locais, afim de que sejam efetivos para que os mesmos cumpram as recomendações básicas de higiene.
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RESUMO
A boa alimentação envolve escolhas de alimentos, que apresentam benefícios à saúde e evitam o surgimento de doenças crônicas decorrentes de
uma má alimentação. Observa-se que há um número elevado de pessoas que se alimentam fora do lar, sendo acompanhado de facilidades e
praticidades do recebimento do alimento até o consumo, gerando a comodidade e deixando de lado os hábitos saudáveis, direcionando a culpa na
ausência de tempo. A alimentação fora do lar (Food Service) vem crescendo nas ultimas décadas, pois essa rede de serviços privados servem
refeições com uma variedade de opções, entretanto com conteúdo elevado de sódio e gorduras contribuindo em maus hábitos elevando o
número da obesidade no Brasil. As perdas de alimentos produzidos no Brasil acarretam enormes prejuízos financeiros, ocorrendo desperdícios de
milhões de toneladas de alimentos, o motivo das perdas de hortaliças é diverso, varia desde a colheita podendo não ter sido realizado os cuidados
devidos, retirar o vegetal em tempo indevido afetando sua qualidade, não ter realizado higienização adequada, transporte inadequado,
armazenamento de forma errada, manipulação errada durante o pré-preparo, que venham a sofrer alterações biológicas e químicas no produto
incluindo: amassamento, cortes no vegetal e a própria quebra no vegetal. O presente estudo tem como objetivo determinar o fator de correção
das hortaliças de um Buffet localizado no município de São Luís - MA. Trata-se de estudo observacional, descritivo, quantitativo e foi desenvolvido
em um Buffet que fornece 35 unidades de quentinhas por dia. Buscou-se utilizar como metodologia a seleção das hortaliças, que em primeiro
momento eram separadas em caixas plásticas devidamente higienizadas, aferindo seus reais pesos antes e depois de higienizados e retirados suas
partes escuras e não comestíveis, após esse processo foi feito o cálculo utilizando os valores encontrados obtendo a média, a fórmula utilizada foi
do Fator de Correção (FC) = Peso Bruto (PB) / Peso Líquido (PL). Os resultados demonstraram que a acelga se deu em menor valor apresentando a
média de 1,15 por ser uma hortaliça utilizada somente em algumas saladas, já a alface obteve média de 1,73 estando em mais utilização do que as
demais, a mudança de manipulador gerou aumento na média obtida. Contudo, a cenoura analisada foi a 2º hortaliça com maior média de 1,25,
assim os valores analisados a literatura variaram por não estarem em conformidade com os estudos comparados. Com base nos resultados
apresentados, conclui-se que é indispensável à execução de medidas eficientes que evitem o desperdício de alimentos no ato do pré-preparo, para
terem menores perdas em seu processamento.
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RESUMO
A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) constitui uma estratégia preconizada pelas políticas públicas em alimentação e nutrição, sendo
considerado um importante instrumento para promoção de hábitos alimentares saudáveis. Dentro do exposto, o presente estudo objetivou a
realização da educação nutricional através de atividades lúdico-pedagógicas em crianças de 5 anos em uma creche comunitária na cidade de São
Luís – MA. As atividades foram realizadas no mês de Maio contemplando 35 crianças na referida faixa etária de ambos os sexos. Foi aplicado um
questionário não validado para verificação das escolhas alimentares dos pré-escolares utilizado antes e após as atividades educativas, com intuito
de observar se houve alteração no comportamento alimentar. Após o diagnóstico, foram definidas as ações na forma de atividades lúdicas e, para
isso planejaram-se dois encontros com aplicação de três atividades: Primeira atividade intitulada “Por que comer?”, ressaltou a importância da
alimentação diária, na sequência, a dinâmica “Desvendando os mistérios dos legumes” apresentou as características e importância destes
alimentos e, por fim a atividade “Pintando a pirâmide de alimentos” trabalhou os grupos alimentares conjuntamente com uma tarefa resposta de
pintura sobre a atividade trabalhada. Com base nos dados obtidos do questionário aplicado anterior às atividades, verificou-se que na questão
referente ao alimento mais consumido (34,28%) consumiam mais sorvetes e (28,57%) refrigerantes e (20% e 17,14%) legumes e frutas,
respectivamente. Quanto à percepção sobre alimentos saudáveis (28,57% e 22,85%) achavam ser o abacaxi e a pizza, enquanto que (22,85% e
14,28%) pensavam ser a melancia e o hambúrguer. Referente aos alimentos prejudiciais à saúde (37,14% e 31,42%) considerou ser o cachorro
quente e o chocolate, enquanto (17,14% e 14,28%) atribuíam à goiaba e banana. Sobre os alimentos que devem ser evitados (34,28%) acreditaram
ser o salgadinho, (22,85%) o sorvete e (22,85%) declaram ser os legumes. No que diz respeito à educação nutricional e se tratando de um estudo
observacional, na execução da primeira atividade as crianças se apresentaram atenciosas e participativas, respondendo positivamente às
perguntas. A segunda dinâmica trabalhou a percepção, por parte das crianças, das características dos vegetais. Elas, por sua vez, obtiveram
conhecimento satisfatório acerca dos alimentos apresentados além de relatos, por parte de algumas, de que “gostavam de comer” ou que
“comiam muito”. Já a terceira e última atividade, ao utilizar pirâmide alimentar, se mostraram atenciosas às explicações, permitindo um
aprendizado eficiente e avaliado durante a pintura da pirâmide com giz de cera de acordo com as cores trabalhadas anteriormente pelas
avaliadoras. Entretanto, a aplicação do questionário após a execução das atividades trabalhadas, constatou uma diferença positiva quanto aos
alimentos mais consumidos, no qual o consumo de frutas aumentou para (28,57%) e legumes para (42,85%), já o consumo de refrigerante e
sorvete caiu para (0% e 14,28%), respectivamente. Sobre o alimento considerado mais saudável (28,57%) opinaram ser o abacaxi, havendo
aumento para consumo de melancia e outras frutas (34,28% e 28,57%). Porém, os percentuais do hambúrguer e da pizza caíram para (0% e
8,57%). Quando questionados sobre os alimentos considerados prejudiciais, a resposta para o cachorro-quente e o chocolate evoluiu para (51,42%
e 40%) e para a goiaba e a banana declinou para (5,71% e 2,85%). E, em relação aos alimentos que devem ser evitados, o número de crianças que
responderam biscoito recheado e salgadinho progrediu para (28,57% e 62,85%) e os valores da maçã e da uva decaíram para (5,71% e 2,85%).
Dessa forma, conclui-se que apesar do curto prazo, as práticas lúdico-pedagógicas trouxeram resultados satisfatórios, promovendo conhecimento
e construção de hábitos saudáveis.
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RESUMO
A utilização de fontes dietéticas ricas em nitrato, como o extrato da beterraba, tem sido amplamente utilizada como suplemento para atletas para
promoção do rendimento físico. O óxido nítrico (NO) é um importante gás vasodilatador produzido a partir de fontes endógenas ou exógenas. A
produção de óxido nítrico através de fontes dietéticas se dá a partir do nitrato presente no alimento, no qual, será reduzido à nitrito por bactérias
anaeróbias presentes na cavidade oral, e se transformará em NO na porção gástrica. Será absorvido para a corrente sanguínea, induzindo
alterações fisiológicas, e atuando na performance cardiovascular e do músculo estriado esquelético. O objetivo deste trabalho foi investigar os
efeitos da suplementação do extrato da beterraba no retardo da fadiga e no aumento do rendimento físico. Trata-se de um estudo quantitativo
randomizado, composto por 12 lutadores de muay thai, de ambos os sexos. O grupo teste ingeriu o extrato de beterraba durante três dias, uma
hora e meia antes do treino, e no outro grupo não foi feito a suplementação. Foram colhidas amostras de glicemia capilar dos participantes antes
do treino.No grupo controle as médias encontradas foram 95,50 mg/dL no pré-treino, 98,83 mg/dL cinco minutos após o exercício, 104,33 mg/dL
dez minutos após a atividade. No grupo suplementado os resultados obtidos foram 99,50 mg/dL no pré-treino, 96,83 mg/dL cinco minutos após,
102,83 mg/dL 10 minutos após o exercício.Não houve nenhuma alteração nos resultados obtidos até o momento. Este resultado corrobora com
outros achados do estudo de Nogueira (2015), no qual, não foram observadas alterações no desempenho para as atividades em indivíduos
suplementados de forma aguda com o extrato. Segundo Bond et al (2012) o efeito do suplemento é inversamente proporcional ao nível do
treinamento dos atletas, já Bailey et al (2009) supõe que os efeitos positivos esperados só seriam encontrados em indivíduos que aumentassem a
concentração do nitrato e o tempo da atividade. Conclusão: Conforme os resultados encontrados até o momento, a bebida suplementada não
forneceu melhora na performance dos lutados, todavia, novas coletadas deverão ser feitas à fim de identificar o potencial ergogênico da bebida,
suas doses mínimas e situações adequadas para utilizá-lo.

IX Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Nutrição

367

Título:

ELABORAÇÃO DE UMA CASQUINHA DE SORVETE SEM GLÚTEN COM ADIÇÃO DE GENGIBRE (ZINGIBER OFFICINALE) 368

Autor(es) Herika Polyana Silva Martins Rabelo; Glacyane Azevedo Pereira; Carla Jaine Vieira Costa; Karliene Stefanny Souza; Girlene
de Jesus Carvalho de Oliveira
E-mail para contato: herikapolyana@hotmail.com
IES: ESTÁCIO SÃO LUÍS
Palavra(s) Chave(s): Casquinha, Sem glúten, Gengibre, Sorvete
RESUMO
A farinha obtida do arroz, por não conter glúten, pode ser empregada em produtos destinados às pessoas com necessidades alimentares especiais
como os celíacos. Além disso, a presença do amido resistente tem apresentado efeitos benéficos à saúde, especialmente por auxiliar no trânsito
intestinal. Em função disto, objetivou-se verificar a viabilização da substituição da farinha de trigo por farinha de arroz na formulação da casquinha
de sorvete. Além desta, é possível também utilizar o gengibre, pois os benefícios deste para a saúde centraliza-se no auxílio da perda de peso
acelerando o metabolismo, na prevenção de náuseas e vômitos, atuando também como antioxidante e anti-inflamatório na prevenção de doenças
como câncer de cólon-retal e ulceras no estomago. Os vários estudos comprovam os efeitos benéficos dos princípios químicos presentes no
Zingiber officinale contribuindo para a saúde e bem-estar das pessoas. Trata-se de um estudo do tipo experimental descritivo e quantitativo,
realizado no laboratório de técnica e dietética da Faculdade Estácio de São Luís, na cidade de São Luís - MA, em novembro de 2016. Participaram
da pesquisa 30 avaliadores adultos, não treinados, de ambos os sexos, com faixa etária de 18 a 35 anos, sendo estes alunos da instituição. Para a
elaboração da casquinha sem glúten enriquecida com gengibre, foram utilizadas duas claras de ovos processadas em batedeira até atingir o ponto
de neve, posteriormente foram adicionados 50g de açúcar, em seguida foram acrescentadas 54g de farinha de arroz, 12g de amido, 7g de gengibre
ralado, 20ml de manteiga derretida, homogeneizando todos os ingredientes. Logo após despeja-se uma quantidade suficiente da massa em uma
forma já untada, levando ao forno pré-aquecido a 180°C, deixando dourar por cerca de 1 minuto e meio de ambos os lados. A casquinha sem
glúten enriquecida com gengibre obteve os valores de aceitação correspondente a gostei muitíssimo (33,3% n=10), gostei muito (33,3% n=10),
gostei regularmente (26,6% n=8), desgostei muito (3,3% n =1), desgostei regularmente (3,3% n=1), sendo avaliados na amostra os atributos: sabor,
cor, aparência e textura. Diante dos resultados apresentados neste trabalho, a casquinha sem glúten enriquecida com gengibre é um produto
alternativo para uso de uma população com restrição ao glúten (celíacos) e rico em substâncias antioxidantes, antinflamatórios e termogênicos
auxiliando na redução de peso.
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RESUMO
No ano de 2015, o Brasil apresentou uma produção de massas alimentícias algo em torno de 1,2 milhões de toneladas (t), com este volume o Brasil
configurou-se entre os três maiores produtores de macarrão do mundo, ficando atrás somente da Itália e dos Estados Unidos respectivamente, tal
quantitativo pode revelar a apreciação da população por este produto, justificando o alto consumo, apresentando um valor de 6,0
kg/habitante/ano. Os altos índices de aceitabilidade das massas alimentícias podem estar relacionados à sua versatilidade, baixo custo e por
apresentar-se como um alimento fácil e de rápido preparo. Apesar de a massa apresentar carências em alguns nutrientes, o produto colabora com
a alimentação, pois possui um alto valor de carboidrato enquadrando-se no grupo de alimentos energéticos, auxiliando a compor a base da
pirâmide alimentar, porém um determinado grupo da população não pode consumir este produto, pois apresenta uma patologia que impede o
consumo de alimento elaborados a partir de alguns cereais como cevada, malte, aveia, centeio e trigo, sendo este último o maior responsável
pelos agravos a saúde. A doença celíaca e caracterizada como uma desordem do intestino delgado, estimulada pela permanente sensibilidade do
sistema imune em indivíduos geneticamente predispostos contra os peptídeos do glúten. Portanto existe uma necessidade crescente de produzir
produtos que não contenham em sua formulação tais cereais. Mediante ao exposto, este trabalho teve como objetivo a elaboração de massa
alimentícia sem glúten com diferentes percentuais de concentração de farinha de arroz e farinha de casca e polpa de pupunha. Os frutos foram
adquiridos no mercado local, assim como as outras matérias-primas necessárias para a elaboração do produto, em seguida, foram avaliados os
parâmetros como pH, acidez e composição centesimal da massa alimentícia desenvolvidas, sendo utilizadas as metodologias preconizados pelos
IAL e AOAC. Após a realização das análises encontrou-se os seguintes resultados do produto de melhor consistência e liga: pH (6,17 ± 0,03); Acidez
(3,78 ± 0,27); Umidade (39,78 ± 0,34); Cinzas (1,13 ± 0,76); Proteínas (8,32 ± 0,48); Lipídeos (3,34 ± 0,03); Carboidratos (43,36 ± 0,00); Calorias
(236,78 ± 0,00). Tais quantitativos encontrados, tratam-se de resultados parciais, os valores evidenciados até o momento não apresenta
discrepância em relação a outros trabalhos que objetivaram o estudo de farinhas sem glúten tendo a farinha de arroz como um dos substitutos da
farinha de trigo. A massa alimentícia isenta de glúten produzido neste estudo, proporciona para os portadores de doença celíaca da cidade de
Manaus um produto de excelente qualidade nutricional e de fácil elaboração, possuindo identidade da região amazônica.
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RESUMO
O pão de queijo é um alimento de origem brasileira muito consumido pela população. A possibilidade de ser congelado e sua forma de
comercialização em massa pronta atribui a este alimento destaque no mercado internacional. Porém, o pão de queijo é considerado um alimento
calórico, uma vez que envolve ingredientes de alta densidade calórica em sua formulação e possui baixo conteúdo de fibras. A crescente exigência
do consumidor por alimentos de qualidade sensorial, nutricional e que tragam benefícios à saúde, fazem surgir à necessidade de novos produtos
que atendam essa necessidade. Sendo assim, a formulação de pão de queijo enriquecida de fibras da batata yacon e berinjela podem além de
atribuir maciez ao produto também trazer benefícios a saúde de quem o consume, como por exemplo, na prevenção de doenças cardiovasculares
e obesidade ajudando a manter a saúde do consumidor. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo elaborar pães de queijo enriquecidos
com diferentes concentrações de fibras provenientes das farinhas de yacon e berinjela, avaliar sua aceitação, qualidade microbiológica e
caracterização físico-química. Foram elaboradas 3 formulações de pão de queijo que diferiram entre si em relação a adição e concentração do
ativo de fibras, sendo utilizados ingredientes comuns em sua formulação. As amostras foram compostas por uma amostra do pão de queijo
padrão, uma com adição de 10% de ativo de fibras e outra com adição de 20% de ativo de fibras. As farinhas de yacon e berinjela foram
adicionadas a massa industrial de pão de queijo em proporções iguais, sendo 50% de farinha de yacon e 50% de farinha de berinjela. A qualidade
microbiológica dos pães foi determinada através da pesquisa de coliformes a 45º.C e Salmonella, de acordo metodologia descrita na literatura
(Silva et al., 2010). Além disso, foi realizada, até o momento a determinação de umidade e cinzas , seguindo a metodologia do Manual de Análise
físico-químicas do Instituto Adolfo Lutz. A análise sensorial foi realizada com 60 provadores, que receberam as amostras codificadas
aleatoriamente e em ordem casualizada. Os provadores foram submetidos ao teste de ordenação preferência, no qual escolheram a amostra que
mais os agradou. Logo após, com base na amostra preferida o participante avaliou a mesma fazendo uso da escala hedônica de 9 pontos, afim de
avaliar a impressão global do produto. Todas as análises foram realizadas nos Laboratório de Técnica Dietética e de Análise de Alimentos, do
Centro Universitário Estácio do Ceará. Não foi detectada a presença de dos micro-organismos pesquisados. Em relação a analise sensorial,
observou-se que Os resultados obtidos no teste de preferência foram analisados pelo teste de Friedman e Newel constatando que não apresenta
diferença significativa entre os produtos elaborados, com um nível de confiança de 95%, de acordo com o valor de diferença crítica de 26 segundo
tabela do autor. Observou-se que a amostra B (mix de 20% de ativo de fibras) foi a preferida entre os provadores totalizando 50% da preferência
seguida da formulação A (mix de 10%) com 32%, e por fim a formulação C ( padrão) que obteve menor aceitação representando 18% da
preferência dos provadores. Em decorrência da aceitação, analisou-se físico-quimicamente a amostra com mix 20% ativo de fibras . No qual a
umidade resultou em, aproximadamente, 22,29%. Enquanto que o teor de cinzas foi em torno de 14,8%. O estudo, que ainda está em andamento,
segue agora para as etapas posteriores, tais como determinação de proteínas, fibras e lipídeos. Os pães de queijo enriquecidos de fibras
apresentaram boa aceitação entre os provadores, destaque para o de adição 20% das farinhas de berinjela e yacon que apresentou melhor
aceitação entre os pães de queijo elaborados.Dessa forma, torna-se viável a comercialização deste pão queijo enriquecido de ativos de fibras que,
além de possuir boa aceitação, também oferece benefícios à saúde do consumidor, devido aos benefícios das fibras.
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RESUMO
INTAs doenças cardiovasculares (DCV) ocupam hoje um lugar de destaque entre os problemas de saúde pública. Estudos epidemiológicos têm
demonstrado que 1/3 dos óbitos por DCV ocorrem precocemente em jovens e adultos entre 35 a 64 anos. Embora as manifestações clínicas, na
maioria dos casos, apareçam somente nesta faixa etária, várias evidências apontam que essas doenças se iniciem na infância e adolescência. Desta
forma, o Ministério da Saúde definiu como uma das prioridades da pesquisa em saúde conhecer o perfil de risco cardiovascular e metabólico dos
adolescentes brasileiros, aprovando em 2008, o financiamento para o Estudo de Risco Cardiovascular em Adolescentes (ERICA), estudo que
realizou o levantamento das condições de saúde de cerca de 75 mil estudantes entre 12 e 17 anos, de 1.251 escolas brasileiras, públicas e
particulares, distribuídas pelas 124 cidades participantes – incluindo todas as capitais. Trata- se de um estudo multicêntrico, recorte do estudo
principal ERICA, que descreve o perfil dos fatores de risco cardiovascular dos adolescentes escolares do ensino médio, de 43 escolas da cidade de
Belo Horizonte, e suas possíveis associações. Os resultados preliminares mostram que da amostra final avaliada, de 1556 adolescentes de ambos
os sexos, a maioria dos adolescentes belorizontinos, não fuma (98,6%) e não possuem o hábito de beber (43,8%). Sobre o comportamento
alimentar foi possível verificar que 31,7% às vezes consomem a merenda fornecida na escola e 28,4% não consomem. O estado nutricional,
definido pelo índice de massa corporal, mostrou que a maioria dos adolescentes encontra-se com IMC adequado para Idade (72,9%), enquanto
16,4% apresentam sobrepeso e 7,1% apresentam-se obeso. Não foi identificada alteração na circunferência abdominal. Ao avaliar a frequência da
hipertensão arterial, foi possível observar que 8% da amostra encontrava-se com quadro hipertensivo. Avaliando as variáveis bioquímicas,
observa-se que para os valores de colesterol total, 47,5% encontram-se com os níveis desejáveis, 27,2% limítrofe e 25,3% encontram-se com os
valores elevados. Não foi observada alterações no perfil glicídico. Ao investigar a associação entre a pressão arterial e os fatores de risco citados,
foi possível observar associação estatisticamente significativa com a diferença de gênero, estado nutricional, circunferência da cintura e perfil
glicídico (p=0,018; p < 0,001; p< 0,001 p < 0,001 respectivamente). Para avaliar a influência das variáveis de interesse na alteração da pressão
arterial, foi realizada uma análise de regressão logística multivariada, a fim de excluir possíveis fatores de confusão. Desta forma, permaneceram
associados à PA elevada adolescentes do sexo masculino (OR = 1,79; IC95%: 1,15-2,81), que possuem sobre peso (OR = 2,79; IC95%: 1,63-4,80) ou
obesidade (OR = 4,64; IC95%: 2,29-9,38) e o perfil glicídico alterado (OR = 2,32; IC95%: 1,32-4,08).

IX Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Nutrição

369

Título:

INFLUÊNCIA DO JEJUM PROLONGADO NO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS

370

Autor(es) Cristiane Maria Conceição dos Santos Bomfim; Alana Nunes de Carvalho; Renata Oliveira dos Santos Menezes
E-mail para contato: renata.oliveira.nut@gmail.com
IES: ESTÁCIO FIB
Palavra(s) Chave(s): jejum prolongado, desnutrição hospitalar
RESUMO
O paciente cirúrgico no período pré-operatório aumenta a glicemia devido ao estresse fisiológico e psíquico o que aumenta a taxa basal do
metabolismo e a necessidade de insulina. A resposta orgânica ao trauma pode levar ao aparecimento ou agravamento de desnutrição préexistente. A prescrição de NPO (nada por via oral) nos processos após a meia-noite se devia a crença que quanto maior o tempo de jejum, mais
vazio o estômago estaria no momento da indução anestésica assim evitaria a aspiração pulmonar. Porém, em meados da década de 80 a
prescrição de NPO após a meia-noite começou a ser questionada. O primeiro impulso foi o desconforto relatado pelos pacientes junto com a falta
de evidências de que esta conduta oferecia algum benefício. Acredita-se que pacientes que sejam deixados em jejum para os procedimentos
cirúrgicos por tempo muito prolongado ou desnecessário pode desenvolver a desnutrição hospitalar, motivo que leva avaliar a frequência de jejum
e os seus riscos. O objetivo desse trabalho foi avaliar o tempo de jejum em pacientes submetidos a jejum prolongado em decorrência de cirurgia
eletiva, associado ao risco para a desnutrição, em um hospital público de Salvador-Bahia. A amostra foi composta por 1484 pacientes submetidos
ao jejum para procedimento cirúrgico, sem discriminação de gênero, com idade superior a 18 anos, no período de setembro de 2016 a março de
2017. Foram verificados os registros de jejum (horário de início e fim do jejum) e motivo de suspensão da cirurgia, caso existisse. O risco
nutricional dos pacientes foi verificado através dos instrumentos de triagem NRS-2002 (Nutritional Risk Screening) para identificar os pacientes que
estavam em risco nutricional com idades superiores a 18 anos e inferiores a 60 anos e a MAN (Mini Avaliação Nutricional) para diagnosticar o
estado nutricional dos pacientes com idades maiores de 60 anos, aplicados até 72 horas da admissão hospitalar. Visando as questões éticas, este
projeto segue a Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012 e por isso foi enviado previamente ao CONEP – Conselho Nacional de Saúde,
através da Plataforma Brasil, encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Estácio FIB – Centro Universitário Estácio da Bahia, e encontra-se
aprovado sob o nº 1.971.134. A análise estatística foi do tipo descritiva. Os resultados demonstraram o intervalo de tempo em jejum para o
preparo para cirurgias vaiou de oito a 23 horas em 2016 e de oito a 22 horas e 2017, contrariando as recomendações das Sociedades de
Anestesiologia que são semelhantes em todo mundo: 2h para líquidos claros, 4h para leite materno, 6h para outros tipos de leite (fórmulas
infantis) e refeições leves e 8h para refeições com quantidades significativas de gordura ou carne. Dos indivíduos que ficaram em jejum no período
estudado, aproximadamente 14% deles tiveram os procedimentos suspensos por motivos como: Erro de Marcação, falta de material, falta de Vaga
na UTI, instabilidade do paciente, falta de nstrumentador ou de cirurgião, falta de tempo suficiente, ausência de indicaação para cirurgia e outros
(exames incompletos, paciente fez refeição por conta própria, falta de exames, intercorrências clinicas, exames alterados). Considerando a análise
dos resultados da NRS-2002, verificou-se que 77,5% realizou apenas a triagem simples; 16,7% dos pacientes encontravam-se com o estado
nutricional debilitado e 5,8% já estavam necessitando de um Suporte Nutricional. Já em relação aos resultados da MAN aplicada com os idosos, o
risco de desnutrição se fez presente com maior frequência, seguido da desnutrição que ocupou o segundo lugar. Assim, a atenção no tempo de
jejum é imprescindível para que não seja em um tempo prejudicial ao processo cirúrgico na anestesia, e também tão longo pra não prejudicar o
paciente no estado nutricional e não gerar ou aumentar a desnutrição.
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RESUMO
A Oficina Saber do Sabor é um projeto de extensão envolvendo professores e alunos dos cursos de Nutrição, de Gastronomia e jovens com
Síndrome de Down. Tem por objetivo demonstrar conceitos de Nutrição, Alimentação, Gastronomia e Saúde através de oficinas culinárias
direcionadas para o desenvolvimento de habilidades culinárias dos jovens e facilitando a autonomia dos mesmos nas escolhas alimentares. As
oficinas culinárias têm se mostrado como importante ferramenta de educação nutricional. O grupo atualmente atendido é composto por 13 jovens
com Síndrome de Down participantes do Projeto Reunir, com idade entre 22 e 40 anos. Este projeto é desenvolvido com este grupo desde 2014,
com periodicidade semanal e cada oficina tem duração de 3 horas, realizada dentro de um laboratório gastronômico. Em cada encontro são
executadas de 2 a 3 preparações, de acordo com o tema proposto em cronograma. São trabalhadas preparações rotineiras e sem grande
complexidade, e que os jovens podem executar fora do ambiente acadêmico, inserindo aos poucos produtos e formas de preparo que tornem sua
alimentação mais equilibrada. As mesmas são elaboradas em consonância com o Novo Guia Alimentar para a População Brasileira. Os jovens são
divididos em bancadas e acompanhados por pelo menos um aluno de Nutrição e um aluno de Gastronomia, com a supervisão de um professor da
Nutrição. Cada um possui um kit com uma faca de cozinha, uma faca de legumes e um abridor de latas. Semestralmente é organizada uma visita a
um supermercado, onde uma receita é selecionada livremente pelo jovem para que ele faça as compras e a prepare em casa posteriormente. O
mesmo é orientado durante a compra sobre localização, arrumação, qualidade e preço dos produtos. Desde o início do projeto observamos
melhora no desenvolvimento motor dos jovens desde o início do projeto, especialmente no pré-preparo de alimentos e na decoração dos pratos.
Alguns superaram o medo de utilizar facas e se aproximar do fogão. Muitos conseguem executar atividades apenas com explicações orais, mas
outros precisam ver como a atividade deve ser desenvolvida para que consigam executá-la. A maioria relata que tem conseguido reproduzir as
preparações feitas na Oficina em casa para seus familiares, que os deixa confiantes e faz com que retornem com maior interesse. Os familiares
também relatam o aumento do interesse dos jovens nas tarefas que envolvem o preparo das refeições no lar. Outro resultado importante é a
interação entre os alunos de Nutrição e de Gastronomia, que trocam saberes constantemente, demonstrando que as áreas são complementares e
não concorrentes. Todos se encontram envolvidos e entusiasmados não só com esta troca, mas com o contato com os jovens especiais, que
também tem muito a ensinar. Percebe-se o cuidado latente que todos têm com o aprendizado deles e na criação de vínculos afetivos, em uma
intensa construção coletiva. Conclui-se que as oficinas culinárias é uma ferramenta eficaz de educação nutricional, mesmo com públicos que
possuem dificuldade de aprendizagem.
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RESUMO
A cajarana (Spondiascythereasonn ou Spondiasdulcis), também conhecida como cajá-manga, é uma fruta exótica de grande distribuição nas serras
úmidas, na zona da mata e no agreste nordestino. Dentre as demais espécies de seu gênero, a S. cythereasonn é a menos estudada em função de a
sua produção ser voltada apenas para o mercado comercial de frutas frescas, isso influencia, também, no interesse da produção de alimentos com
a matéria prima devido ao sabor e aroma bem atenuados. Este estudo de revisão tem como objetivo apresentar as características nutricionais do
fruto da cajaraneira, bem como seus princípios bioativos. O presente estudo refere-se a uma revisão sistemática fundamentada em pesquisas
bibliográficas onde foram analisados artigos científicos publicados entre os períodos de 2010 a 2017, divulgados nas bases de dados: Scielo, Lilacs,
TEDE, pesquisados por meio das palavras chaves em português (cajarana e princípios bioativos). A Cajarana consiste num fruto de formato
elipsoide, com aproximadamente 10 cm de comprimento e sua massa pode chegar a 380 g, a depender do tamanho do fruto. Damiani et al. (2011)
infere que este é um fruto com alto potencial nutritivo possuindo em sua composição, sobretudo,níveis adequados de macronutrientes e
excelente teor de sólidos solúveis totais, o que confere ao fruto grandes propriedades organolépticas. De acordo com Lima, (2010) quanto às
características físico-químicas, o fruto da cajaraneira possui: umidade (%): 89,19; teor de cinzas (%):0,42; proteínas totais (%): 0,85; gorduras totais
(%): 0,61; carboidratos (%): 8,93; acidez titulável (%): 1,15; açúcares redutores (%): 6,34; açúcares não redutores (%): 5,99; açúcares totais (%):
12,33; sólidos solúveis (%): 11,00 e pH: 2,78. Ante à caracterização química e farmacológica realizada por Damiani et al. (2011), observa-se a
presença de compostos bioativos responsáveis pelo bom funcionamento do organismo, dentre os quais se destacam os ácidos orgânicos,
compostos fenólicos, flavonoides e carotenoides, que possuem ação antioxidante. Ferreira et al. (2015) realizou testes nas folhas da Spondias sp.
que constataram a presença de compostos bioativos que possibilitam seu uso tanto na área farmacêutica quanto cosmética, entre eles: fenóis,
flavonóides, taninos e xatonas que previnem doenças atuando contra os radicais livres. Existem, ainda, particularidades do fruto da cajaraneira,
onde Lorenzi et al. (2006), numa análise proximal do fruto,constatou uma diversidade de micronutrientes, atribuindo à S. cythereasonn uma
importante fonte de vitaminas e minerais essenciais à alimentação. Diante do exposto, pode-se concluir que a cajarana é uma importante fonte de
nutrientes, com intensa capacidade antioxidante, podendo ser introduzida na alimentação numa tentativa de prevenir doenças que se
desenvolvem a partir do stress oxidativo, oferecendo melhor qualidade de vida.
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RESUMO
Myrciaria dúbia (camu-camu), pertencente a família Myrtaceae, é um fruto amazônico que ocorre as margens dos rios e lagos, também conhecido
como caçari, araçá-d'água, e camocamo, rico em compostos bioativos que lhe conferem capacidade antioxidante, que o torna um alimento com
alta capacidade nutricional-funcional e farmacológica, capaz de promover benefícios à saúde. O objetivo deste trabalho foi investigar a
composição química e aplicações do camu-camu que pode ser utilizado como alimento funcional ou nutracêuticos afins. Trata-se de um estudo
descritivo e analítico realizado em consultas por meio de artigos científicos, livros e bibliotecas virtuais oficiais, tais como: Embrapa e Scielo.O
camu-camu é o fruto que mais contém vitamina C no mundo, cerca de 2,3 a 3,0g/100g no mesocarpo, possui em sua composição outras
substâncias antioxidantes com ação sinergista, como carotenóides (β-caroteno e luteína) e elevado conteúdo de compostos fenólicos: flavonóides
(rutina e quercetina), ácido elágico e antocianinas, esses constituintes que ajudam no fortalecimento do sistema imunológico, possui ainda
propriedades anti-inflamatórias, hipolipidêmicas, antiaterogênicas e anticancerígenas, atua na inibição de oxidação da LDL-c, reduz a agregação
plaquetária, retarda o envelhecimento e diminui danos ao DNA, devido a atividade de quelação dos radicais livres, liga-se a metais pesados
reduzindo assim sua toxidade, ao eliminá-los do organismo.O enfoque dado sobre o potencial uso do camu-camu e seus compostos bioativos
mostra que esse é um fruto com elevado valor nutricional, por ser rico em vitaminas, em particular a vitamina C, e substâncias bioativas
(compostos fenólicos) que somadas as vitaminas, lhe conferem propriedades biológicas benéficas, relacionadas, principalmente com a diminuição
do risco da incidência de algumas doenças crônicas não transmissíveis e comorbidades. Essas informações são de grande importância para ajudar
na propagação do conhecimento sobre a utilização na elaboração de alimentos funcionais e nutracêuticos, bem como a inclusão nos planos
alimentares, proporcionando assim novas perspectivas para o desenvolvimento de novos produtos alimentícios, pois este fruto atua como
poderoso antioxidante, minimizando e prevenindo os riscos de patologias, que estão associadas aos processos oxidativos.
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RESUMO
A abóbora é um fruto da família Cucurbitaceae pertencente ao gênero Cucurbita, sendo bastante utilizada na culinária brasileira em diversas
preparações. Entretanto, observa-se, frequentemente, a utilização da polpa e o descarte da casca e sementes, apesar destas partes serem muito
ricas nutricionalmente. Como uma forma de evitar o desperdício e ainda de oferecer a sociedade um alimento nutritivo e acessível
economicamente, viu-se a oportunidade de desenvolver e caracterizar um pão funcional a base de abobora, utilizando-se a polpa, casca e semente
desse fruto. Foram elaboradas duas formulações de pães, a saber: formulação F1 (0%) foi o padrão contendo apenas a polpa e a casca de abóbora
(pasta base), enquanto a F2 apresentou a mesma quantidade de pasta base da formulação padrão e variação de 10% na substituição da farinha de
trigo por farinha de semente de abóbora. Os ingredientes para formulações dos pães foram adquiridos no comércio local do município de
Fortaleza-CE, sendo transportados para o Laboratório de Técnica dietética do Centro Universitário Estácio do Ceará. As formulações dos pães
foram obtidas segundo metodologia descrita por Alves et al., (2012). A qualidade microbiológica dos pães foi determinada através da pesquisa de
coliformes a 45ºC e Salmonella, de acordo metodologia descrita na literatura. Além disso, foi realizada, até o momento a determinação de
umidade, cinzas e lipídios, seguindo a metodologia do Manual de Análise físico-químicas do Instituto Adolfo Lutz (2009). Não foi detectada a
presença de dos micro-organismos pesquisados. Os teores de cinza foram de 6,82% para a formulação 1 e 21,19% para a formulação 2. A maior
concentração de cinzas na formulação 2 é devido presença da casca e da semente da abóbora que são ricas em micronutrientes. A umidade foi
maior na formulação 1, devido a presença apenas da polpa da abóbora e não conter casca e semente tendo possivelmente menos fibras também.
Enquanto o teor de lipídio foi maior na formulação 2 (5,72%) do que na formulação 1 ficando em 2,72%, devido a utilização da farinha da semente
de abóbora que em sua constituição é rica em lipídeos e ácidos graxos essenciais. O estudo, que ainda está em andamento, segue agora para as
etapas posteriores, tais como determinação de proteínas, fibras e carotenoides. Observa-se, até o momento, que é a elaboração de um pão a
base de abobora, fazendo uso integral desse fruto (casca, polpa e semente) pode ser considerada uma ótima alternativa para enriquecer
nutricionalmente os alimentos, evitar desperdícios e amenizar possíveis carências nutricionais da população.
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RESUMO
A obesidade é uma desordem nutricional que pode ser definida como o acúmulo excessivo de gordura corporal, decorrente de um desequilíbrio
energético onde a ingestão de calorias é maior que o seu gasto, acarretando em agravos potencialmente prejudiciais à saúde. A obesidade pode
promover o desenvolvimento de diversas doenças crônicas não transmissíveis e não infecciosas tornando-se um importante problema de saúde
pública.O Selênio possui uma função primordial no sistema de defesa antioxidante, pois sua ingestão reduz o risco de doenças crônicas. O selênio
pode está associado à inibição e a hipertrofia dos adipócitos e da adipogênese. Além disso, os biomarcadores do estado nutricional do selênio
juntamente com a atividade da glutationa peroxidase e a atividade das selenoproteínas podem estar diretamente ligados com a obesidade. Tendo
em vista evidências de que a obesidade é um processo patológico e reflete a exposição acumulativa de diferentes fatores de risco, pode-se afirmar
que a prevenção da obesidade e suas co-morbidades é de suma importância para controlar outras doenças crônicas não transmissíveis e conduzir
a melhoria da qualidade de vida da população. Estudos indicam que o Selênio possui relação com o controle da obesidade e do peso que parece
estar relacionado com o seu papel antioxidante. Nesse sentido, justifica-se a importância do presente estudo que se propõe a avaliar o efeito do
selênio na obesidade. O objetivo foi deste trabalho foi relacionar o consumo do selênio com a obesidade. A pesquisa é caracterizada como
quantitativa e transversal, e foi realizada em uma Unidade Básica de Saúde. Foi avaliado a população obesa, de ambos os sexos, com idade entre
20 a 59 anos, que chegaram para assistência ambulatorial entre os meses de setembro e outubro de 2016. A amostra consiste em 42 pacientes. A
metodologia do trabalho divide-se em três partes: avaliação antropométrica, consumo alimentar e análise dos dados bioquímicos. Na avaliação
antropométrica foram coletados os dados referente ao peso, a altura, ao Índice de Massa Corporal (IMC), a circunferência da cintura e a relação
cintura-quadril do avaliado. O consumo alimentar foi avaliado através do recordatório 24hrs (R24h), onde foi averiguado o consumo de alimentos
ricos em selênio, para poder avaliar a quantidade da ingestão desse antioxidante. O consumo de selênio foi analisado segundo a ingestão
recomendada diária de 55 mg/dia. A média de peso dos participantes foi de 88,34 kg e a maior parte dos entrevistados encontravam-se com
obesidade grau I. Além disso verificou-se que a maior parte encontravam-se com risco elevado para doenças cardiovasculares e outras doenças
crônicas não transmissíveis ao analisar a circunferência da cintura e a relação cintura-quadril. Com relação ao consumo do selênio verificou-se que
78,57% dos participantes atingiram a recomendação diária de selênio, porém verificou-se que quanto maior a média do consumo de selênio,
menor o grau da obesidade entre os participantes. Verificou-se através dos estudos apresentados que a obesidade possui relação direta com a
circunferência da cintura e com a razão cintura-quadril. Além disso, verificou-se que quanto maior a ingestão de selênio, menor o grau de
obesidade. Nesse sentido, observou-se que a relação selênio e obesidade existe e que novos estudos poderão contribuir positivamente para
prevenção e controle da obesidade.
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RESUMO
A desnutrição hospitalar é um problema que atinge muitos países do mundo. Em idosos, a desnutrição pode ter prejuízos ainda maiores na
qualidade de vida devido às alterações fisiológicas, anatômicas e funcionais naturais do envelhecimento, além dos aspectos socioeconômicos e
emocionais que já comprometem o seu estado nutricional e podem precipitar a morte ou ao aparecimento da sarcopenia. Atualmente, existem
algumas ferramentas para a realização da triagem nutricional que visa à detecção de risco nutricional em pacientes hospitalizados, selecionando as
prioridades para avaliação nutricional completa. Uma dessas ferramentas de triagem nutricional é a Mini Avaliação Nutricional (MAN), do inglês
Mini Nutritional Assessment, questionário composto por perguntas objetivas relacionadas ao consumo alimentar, perda de peso e mobilidades,
além de dados sobre o Índice de Massa Corporal (IMC). O nutricionista tem um papel fundamental na detecção precoce do risco nutricional desses
pacientes, para que seja possível aplicar uma intervenção com a devida terapia nutricional, a fim de preservar o estado nutricional do paciente e
garantir a sua qualidade de vida. Com isso, o objetivo desse estudo foi avaliar o risco de desnutrição em pacientes idosos internados em um
hospital estadual de urgência e emergência, através da aplicação da triagem nutricional pela MAN. Os dados foram tabulados no programa de
Microsoft® Excel e analisados no programa de estatística SPSS versão 2.0. A amostra foi composta por 286 idosos, de ambos os sexos, com idade
média de 74,8 ± 9 anos. Foram observados maior prevalência de pacientes internados com idade entre 66 a 75 anos 38,5%, seguido por pacientes
com idade entre 75 a 86 29,4%, 60 a 65 17,5% e > 85 14,7%. Dos idosos avaliados, 47,6% eram mulheres e 52,4% homens. Com relação ao estado
nutricional 58,4% dos pacientes encontravam-se com risco nutricional grave, 35,3% com risco nutricional moderado e 6,3% estavam sem risco
nutricional. A prevalência de risco grave foi maior em pacientes com idade entre 66 a 75 anos 41%; de 76 a 85 anos 25%; 60 a 65 anos 22% e >85
anos 12%. Os resultados também relataram que das pacientes do sexo feminino 1,4% estavam sem risco nutricional, 14,7% risco moderado e
31,2% risco nutricional grave. E em pacientes do sexo masculino, 4,9% estavam sem risco nutricional, 20,3% risco moderado e 27,3% estavam com
risco nutricional grave. Quando identificado o motivo da internação, 40,6% devido a doenças cardiovasculares; 18,9% por diabetes e suas
complicações; 13,3% por fraturas ósseas e outras doenças como cirrose, sepse, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), colelitíase, hepatite e
doença renal crônica. O tipo de indicação da dieta de acordo com o estado nutricional do paciente ficou da seguinte forma: dos pacientes que
estavam com dieta oral 4,5% estavam sem risco nutricional, 29,1% estavam sob risco moderado e 42,4% estavam com risco nutricional grave.
Pacientes com indicação de dieta oral/suplementação estavam representando 1% encontravam-se sem risco nutricional; 3,1% estavam com risco
moderado e 3,8% estavam com risco nutricional grave. E pacientes com indicação de dieta enteral 0,7% estavam sem risco nutricional; 2,8% com
risco moderado e 12% com risco nutricional grave. A periodicidade da visita foi avaliada de acordo com o risco nutricional do paciente, que foi
dividia em três classes, sendo, visita primária (visita a cada 10 dias) 5,9% pacientes sem risco e 0,3% dos pacientes com risco nutricional grave.
Visitas secundárias (a cada 7 dias), 35% pacientes com risco moderado, e visitas terciárias (visita diária) somente os pacientes com risco nutricional
grave 58,5%. Assim a aplicação da triagem nutricional no idoso é fundamental para identificar seu risco nutricional e antecipar sua terapia
nutricional afim de evitar a desnutrição e/ou sarcopenia, fatores que agravam o estado de saúde e podem levar a uma morte precoce.
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RESUMO
A hiperplasia gengival é uma alteração não neoplásica caracterizada clinicamente por crescimento excessivo do tecido gengival. Esta alteração está
associada a três fatores: biofilme dental, trauma e medicamentos. Anticonvulsivantes, como a fenitoína, imunossupressores, como ciclosporina, e
os anti-hipertensivos (bloqueadores de canal de cálcio), como a nifedipina, são exemplos de medicamentos que podem induzir a hiperplasia
gengival. Diversos estudos têm demonstrado a interação dos bloqueadores de canal de cálcio com os queratinócitos, fibroblastos e colágeno,
podendo levar a hiperplasia gengival em 10 a 20% dos pacientes que fazem uso destes fármacos. O presente estudo teve como objetivo estimar a
associação entre hiperplasia gengival e o uso de bloqueadores de canais de cálcio (nifedipina, amlodipina ou felodipina) em pacientes com
diagnóstico de hipertensão arterial refratária de difícil controle. Foram selecionados 162 pacientes portadores de hipertensão arterial refratária de
difícil controle. Os seguintes parâmetros clínicos periodontais foram analisados: profundidade de bolsa à sondagem (PBS), nível inserção clínico
(NIC), biofilme supragengival visível (BSV) e sangramento à sondagem (SS). Foi realizado um modelo de regressão logística binária multivariada
para determinar a associação entre a hiperplasia gengival e o uso de bloqueadores de canais de cálcio, ajustada para potenciais fatores de
confusão. Dos 162 indivíduos selecionados, a maioria era mulher (n=101/62,3%), com média de idade de 54,1 (dp = 8,5) e 26 (16,0%) eram
fumantes atuais. Hiperplasia gengival foi observada em 55 indivíduos (34,0%). Os resultados da regressão logística binária múltipla mostraram que
a chance de estar usando nifedipina (OR = 3,09; IC 95%: 1,23 - 7,77) ou amlodipina (OR = 5,15; IC 95%: 1,81 - 14,68) em indivíduos com hiperplasia
gengival é 3 ou 5 vezes maiores, respectivamente, em comparação com aqueles não usuários destes medicamentos, controlando para as variáveis
tempo de tratamento com anti-hipertensivo, BSV, SS, média do número de sítios com PBS 4-5 e PBS ≥ 6. Em conclusão, a hiperplasia gengival está
associada com o uso de nifedipina e amlodipina em pacientes com diagnóstico de hipertensão refratária de difícil controle.

Título:

AVALIAÇÃO DA TAXA DE SOBREVIDA DE IMPLANTES INSTALADOS EM SEIOS MAXILARES ENXERTADOS COM BIO-OSS374
EM PACIENTES COM HISTÓRIA DE PERIODONTITE. UM ESTUDO RETROSPECTIVO COM 10 ANOS DE
ACOMPANHAMENTO

Autor(es) Bruno Rescala Conde de Medeiros; Laura Ventura Monteiro Mendes
E-mail para contato: brescala@hotmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): seio maxilar, implante dentário, enxerto ósseo, periodontite, taxa de sobrevivência
RESUMO
A região posterior de maxila edêntula, muitas vezes não apresenta quantidade óssea para possibilitar a reabilitação com uso de implantes
osseointegráveis, devido à reabsorção do osso alveolar e pneumatização do seio maxilar que podem ocorrer após exodontias. Como forma de
suprir esta ausência óssea, o levantamento de seio maxilar tem sido amplamente utilizado, com técnicas bem definidas na literatura. Pacientes
com história de periodontite tem sido submetidos a este procedimento com a finalidade de reabilitar regiões posteriores de maxila em decorrência
de perdas dentárias causadas pelo progressão da doença periodontal nesta região. No entanto, o comportamento a longo prazo destes implantes
em áreas enxertadas nestes pacientes precisa ser avaliado. O objetivo do presente estudo foi avaliar de forma retrospectiva em um período de
dez anos de acompanhamento a taxa de sobrevida de implantes instalados em seios maxilares enxertados de pacientes com história de
periodontite. O grupo foi composto por 22 pacientes (10 homens) com média de idade no início do tratamento de 58 anos. Os pacientes foram
diagnosticados no início do estudo com Periodontite Crônica Generalizada segundo a classificação da Academia Americana de Periodontia de
1999. Todos os pacientes receberam tratamento periodontal antes da realização dos procedimentos de enxerto. Os levantamentos de seio
maxilares foram realizados através da técnica da janela lateral e enxertados com substituto ósseo xenógeno (Bio-Oss). As regiões enxertadas
receberam implantes de hexágono externo com plataforma regular 4.1. Um total de 38 implantes foram instalados e avaliados em função após a
instalação das próteses por um período de dez anos de acompanhamento. Durante todo este período os pacientes receberam terapia periodontal
de suporte com consultas de manutenção semestrais. A taxa de sobrevida dos implantes neste período foi de 97,3%, apenas um implante foi
perdido por periimplantite um ano após ter entrado em função. Os resultados mostram uma elevada taxa de sucesso após dez anos de
acompanhamento, comparáveis a de pacientes saudáveis. Concluímos que a reabilitação com implantes dentários em seios maxilares enxertados
com Bio-Oss em pacientes com história de periodontite, porém tratados e mantidos em regime de manutenção periódica apresentou resultado
previsível e satisfatório a longo prazo.
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RESUMO
A endocardite é uma doença infecciosa grave, relativamente rara, de origem comumente bacteriana e que pode causar grandes sequelas e muitas
vezes levar o paciente a óbito. Apresenta-se na forma aguda ou subaguda. A forma subaguda da doença origina-se a partir da entrada direta de
uma grande quantidade de microrganismo na corrente sanguínea durante a realização de procedimentos odontológicos, sendo os agentes
etiológicos mais comuns as bactérias da flora bucal, tais como: estreptococos viridans, espécies de Actinobacillus, cardiobacterium, anaeróbios,
Haemophilus, Eikenella, Kingella e Neisseria. Essas bacteremias podem acontecer durante a realização de simples procedimentos odontológicos
sem a profilaxia antibiótica adequada ou a partir de lesões que se estabelecem devido à higiene oral (HO) deficiente associada a não adesão do
indivíduo ao plano de rotina de visitas ao dentista. Diante desse cenário, o presente estudo objetivou avaliar o conhecimento de um grupo de
indivíduos sobre a doença EI, assim como a percepção dos mesmos em relação a sua rotina de HO e sobre uma possível correlação das infecções
da cavidade bucal com a doença que afeta o funcionamento cardíaco, podendo levar á morte. O projeto de pesquisa foi previamente avaliado e
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (CAAE 55227816.7.0000.5284). Para este estudo, optou-se por uma pesquisa de campo com
abordagem metodológica quantitativa. Foi entrevistada uma amostragem aleatória da população do Rio de Janeiro, totalizando 100 indivíduos de
ambos os sexos que aceitaram participar do estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. O formulário de entrevista
continha questões sociodemográficos e questões específicas, como: Você conhece a endocardite infecciosa? Você sabia que as infecções da
cavidade bucal e as cáries não tratadas podem causar endocardite infecciosa? Você consulta o dentista regularmente? Os dados obtidos nas
entrevistas foram registrados em uma planilha (Microsoft Office Excel), e avaliados na forma descritiva e inferencial após análise de frequência
simples. A análise dos dados sociodemográficos revelou que 88% dos entrevistados eram do sexo feminino, com faixa etária jovem/adulta (18 a
35 anos) em 62% dos casos, com escolaridade variando em nível superior incompleto (40%) e superior completo (25%). Ao serem questionados
sobre a frequência de realização de HO (escovação e uso correto de fio dental), 95% dos entrevistados afirmaram fazer a escovação dos dentes 3x
ao dia, enquanto apenas 34% fazem uso rotineiro de fio dental. Além disto, a maioria dos entrevistados (88%) desconhecia a EI, e 75% não sabia
que esta infecção afeta o coração, causando insuficiência cardíaca até o óbito, quando não-tratada. Ainda, identificou-se que grande parte dos
entrevistados (74%) desconhece que a HO irregular ou ausente e o não tratamento de possíveis infecções existentes (exs: gengivites e cáries)
podem levar a EI. Conclui-se, portanto, que embora a importância da promoção de saúde bucal através das campanhas voltadas para a HO tenha
evoluído nas últimas décadas, ainda é inadequada a realização da mesma, visto que uma grande parte dos entrevistados não utiliza o fio dental e
não mantém rotineira visita ao dentista. Os dados desta pesquisa levam a refletir que a EI, sua profilaxia, sinais, sintomas e agravamentos
possivelmente ainda sejam desconhecidos por grande parte da população do RJ além da amostragem entrevistada neste estudo. Ainda assim,
acredita-se que esta taxa percentual talvez seja inversamente proporcional à taxa de diagnósticos precoces realizados e tratamentos da EI.
Portanto, a profilaxia durante atendimento odontológica e a conscientização da população acerca da importância da manutenção de rotina de HO
e das consultas periódicas ao dentista são as ferramentas básicas para prevenir a EI e suas complicações, sendo significativo inserir estas
informações desde a educação infantil até a fase adulta.

Título:

DIAGNÓSTICO CLÍNICO E IMAGINOLÓGICO DAS ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS DO PROCESSO ESTILÓIDE

375

Autor(es) Lara Zamboni dos Santos; Simone Maria Ragone Guimarães
E-mail para contato: lara_zamboni@hotmail.com
IES: ESTÁCIO JUIZ DE FORA
Palavra(s) Chave(s): Sindrome de Eagle, processo estilóide, anatomia, radiologia, diagnóstico imaginológico
RESUMO
O osso estilóide é localizado na parte inferior do crânio entre as artérias carótidas externa e interna, posteriormente à faringe, bilateralmente. O
comprimento do processo estilóide pode variar, porém apresenta média de 25mm. As alterações do processo estilóide e/ou do ligamento
estilohioideo, como alongamento e hiperplasia do osso ou a ossificação/calcificação do ligamento estilohioideo podem acarretar sintomatologia
dolorosa compatível com a Síndrome de Eagle e com as Desordens Temporomandibulares.O objetivo deste estudo foi dissertar sobre o diagnóstico
clínico e imaginológico das alterações do processo estiloide e/ou calcificação do ligamento estilohióideos. Como processo metodológico,
procedeu-se a pesquisa em bases de dados científicos nos últimos 10 anos. Após a revisão da literatura científica, observou-se que a variação
anatômica envolve um conjunto de sinais e sintomas que podem ser percebidos por dor facial, otalgia (dor no ouvido), cefaleia (dor de cabeça),
disfagia (dificuldade de deglutição), odinofagia (dor na deglutição), zumbido nos ouvidos e trismo (contratura dolorosa dos músculos da
mandíbula). Os demais sintomas que são atribuídos à síndrome de Eagle são dor na musculatura cervical, sensação de “corpo estranho” na
garganta, dor nos ombros e, em algumas ocorrências mais graves, o paciente encontra dificuldade e dor ao mudar a posição da cabeça. Ao
relacionar a Síndrome de Eagle com o seu fator de incidência, pode-se verificar que o seu público alvo na maioria das vezes não são crianças e
adolescentes, o que não descarta a hipótese de desenvolverem a síndrome. É entre o público feminino que se encontra a maior probabilidade de
evolução da síndrome, sendo a maior prevalência acima dos 30 anos de idade. O alongamento do osso estilóide e/ou calcificação do ligamento
estilohioideo possui três classificações, a primeira classificação é alongado, pois é contínuo variando de 2,5 a 3,2 cm, a segunda é o pseudoarticulado onde o processo parece estar unidoà uma única pseudo-articulação e terceiro, o segmentado que é composto por vários segmentos
mineralizados. Após exame clínico/anamenese, o diagnóstico pode ser realizado por meio de imagens radiográficas, utilizando a radiografia
panorâmica, que alcança a região do osso estilóide, e que se pode perceber sua variação de volume e comprimento, através de imagens
radiopacas. O grau de dificuldade do diagnóstico é muito alto, devido a confusão dos sintomas com doenças comuns, como a dor de ouvido e dor
de cabeça que se fazem presentes e as desordens temporomandibulares. O tratamento pode ser realizado através de analgésicos para alívio de
dores e incômodos. A literatura científica contraindica a realização cirúrgica para a remoção do processo estilóide, pois a área nobre de localização
do mesmo pode ser acometida durante o processo cirúrgico e causar maiores danos ao paciente. Ao analisar o que foi exposto constata-se a
importância de conhecer e identificar aos sinais e sintomas que caracterizam a Síndrome de Eagle. É preciso que o profissional cirurgião-dentista, a
partir do conhecimento dos sinais e sintomas do paciente tome as devidas providências clínicas visando a qualidade de vida e melhor
acompanhamento do paciente.
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RESUMO
A doença periodontal é a segunda patologia bucal mais prevalente no mundo e representa uma grande preocupação de saúde pública. Caracterizase por uma infecção crônica de origem bacteriana, sendo uma das mais prevalentes doenças orais. Nas últimas quatro décadas a saúde
periodontal em gestantes tem sido muito estudada, no entanto, os resultados são controversos. Estudos sugerem uma relação entre a progressão
da periodontite e os níveis de expressão de IL-1 (interleucina 1) eTNF-α (fator de necrose tumoral-alfa) em fluido crevicular gengival (GCF), tecidos
gengivais e sangue, tanto em nível de proteína como de mRNA. No entanto, poucos estudos na espécie humana têm examinado a associação entre
o aumento da inflamação gengival durante a gravidez e as repostas do sistema imune no local. Geralmente, as alterações inflamatórias dos tecidos
periodontais iniciam-se no segundo mês de gestação e aumentam de gravidade no decorrer do período até o oitavo mês, ocorrendo uma redução
acentuada no último mês. Alguns estudos demonstraram que a prevalência da DP entre gestantes variou de 10,1% a 100%. Desta forma, o
objetivo do presente estudo foi identificar e avaliar o nível de expressão das citocinas IL-1βeTNF-α em mulheres grávidas com e sem doença
periodontal, em comparação com a expressão dos mesmos genes em mulheres não grávidas com e sem doença periodontal. As mulheres
amostradas foram distribuídas em quatro grupos: mulheres grávidas com doença periodontal (PrD), mulheres grávidas sem doença periodontal
(PrND), mulheres não grávidas com doença periodontal (N-PrD) e mulheres não grávidas sem doença periodontal (N-PrND), num total de 32
mulheres. A condição periodontal foi avaliada de acordo com a profundidade de sondagem, nível clínico de inserção, presença de cálculo e
sangramento à sondagem. A análise de expressão dos genes foi feita utilizando-se a metodologia de PCR em Tempo Real. Foram realizadas
comparações do nível de expressão gênica entre os quatro grupos. O grupo N-PrD expressou 12,6 vezes mais IL-1β quando comparado ao grupo NPrND (P<0,01). Com base neste estudo, podemos concluir que não há diferença nos níveis de expressão das citocinas IL-1β eTNF-α em mulheres
grávidas com e sem doença periodontal, em comparação com a expressão dos mesmos genes em mulheres não grávidas com e sem doença
periodontal, sugerindo que a doença periodontal não é influenciada pela
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RESUMO
Hábitos bucais deletérios podem interferir no padrão regular de crescimento da face e levarem a alterações. Se estes persistirem durante a
dentadura mista, após o surto de crescimento, podem provocar maloclusões graves. Desta forma, detectar precocemente estes hábitos e intervir
de modo a evitar e/ou minimizar a ocorrência destas alterações pode trazer grandes benefícios à saúde bucal do paciente infantil. Após submissão
ao Comitê de Ética, este estudo retrospectivo estimou a prevalência de hábitos de sucção não nutritiva, hábitos mastigatórios e distúrbios
funcionais entre as crianças assistidas nas Disciplinas Clínica Integrada Odontopediátrica I e II e Clínica Odontopediátrica Ortodôntica Preventiva II
da Estácio Juiz de Fora. Investigou, ainda, as possíveis associações entre estes hábitos e variáveis descritivas da amostra e características oclusais.
Para tal, avaliou 175 prontuários clínicos dos quais foram coletados dados como: idade, sexo, raça, condição sistêmica, tipo de aleitamento,
hábitos de sucção não nutritiva (dedo e chupeta) hábitos mastigatórios (onicofagia, morder objetos, morder lábio e/ou bochecha e bruxismo),
distúrbios funcionais (dormir ou apoiar a face sobre as mãos/braços, fonação atípica, deglutição atípica e respiração bucal). Dos dados do exame
clínico foram coletadas as características oclusais (relação ântero-posterior de molares, relação transversal e relação vertical). A análise estatística
descritiva determinou a frequência absoluta e relativa das variáveis investigadas. A associação entre os hábitos deletérios e as variáveis
independentes investigadas foi determinada pelo teste Qui-quadrado. O nível de significância adotado foi de 5%. Os resultados obtidos
demonstraram uma prevalência de hábitos de sucção não nutritiva de 36% sendo a sucção de chupeta mais frequente. A prevalência de hábitos
mastigatórios foi de 56%. Entre estes, a onicofagia e o hábito de morder objetos foram os mais frequentes, acometendo, respectivamente, 40% e
35,4% das crianças. Distúrbios funcionais apresentaram prevalência de 23,4%, sendo a respiração bucal (16,6%) e a fonação atípica (16%) os mais
comuns. Houve associação entre hábito de sucção não nutritiva e sexo feminino (P = 0,050); relação ântero-posterior em degrau distal ou Classe II
(P = 0,018); mordida cruzada posterior unilateral (P = 0,050) e mordida aberta anterior (P = 0,048). Não houve associação entre a presença de
hábitos mastigatórios e distúrbios funcionais e as variáveis independentes investigadas (P > 0,05).
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RESUMO
Diabetes Mellitus faz parte de um grupo de doenças metabólicas caracterizadas pelo aumento da glicose no sangue, decorrente de defeitos na
secreção de insulina e/ou ação da insulina no organismo. O Diabetes Mellitus é classificado em Tipo 1, Tipo 2, Diabetes Gestacional e outros tipos
específicos. No Diabetes Tipo 1 ocorre a destruição das células beta que se encontram no pâncreas, gerando uma deficiência de insulina no corpo.
Normalmente se instala durante a infância e adolescência. No Diabetes Tipo 2 ocorre uma resistência dos receptores de insulina presentes nos
tecidos. O Tipo 2 é o mais frequente e está relacionado a fatores genéticos e ambientais e normalmente se instala na fase adulta. O Diabetes
Gestacional ocorre em razão da tolerância diminuída aos carboidratos durante a gravidez. É diagnosticado pela primeira vez durante a gestação,
podendo ou não permanecer após o parto. O Diabetes Mellitus é uma doença sistêmica controlável que pode ocasionar ao paciente uma série de
alterações bucais como: doença periodontal, xerostomia, candidíase e cárie dentária. O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão de
literatura sobre as principais manifestações bucais em pacientes portadores de Diabetes Mellitus. A metodologia aplicada foi a pesquisa nos
bancos de dados científicos Bireme e Scielo, nos últimos 10 anos, focando as manifestações bucais nos variados tipos de Diabetes. Após a revisão
da literatura científica, constatou-se que as manifestações mais comuns na cavidade bucal dos pacientes diabéticos, independentemente do tipo,
são: a doença periodontal, a diminuição do fluxo salivar (xerostomia), como também a presença de doença oportunista como a candidíase. Com
este contexto bucal desfavorável, a cárie dentária torna-se mais prevalente. A xerostomia, caracterizada pela diminuição do fluxo salivar, é o
sintoma clínico que mais predomina, contribuindo com o desenvolvimento de algumas patologias como a candidíase. A doença periodontal é uma
manifestação muito comum podendo avançar de acordo com o grau de descompensação do diabetes. Há também uma maior propensão à cárie,
devido a maior concentração de glicose na saliva, aumento da acidez no meio bucal e diminuição do fluxo salivar. Além desses sinais/sintomas
mais prevalentes, a literatura científica também cita outras complicações bucais como: alteração na cicatrização, infecção recorrente pelo vírus
Herpes Simples, Líquen Plano erosivo, polidpisia (sede excessiva) relacionada à xerostomia, hálito cetônico, língua geográfica, queilite angular,
tumefações de glândulas salivares, bem como alguns desvios gustativos. A literatura científica é clara em considerar que é de suma importância
que o cirurgião-dentista, por meio da anamnese e do exame clínico intrabucal, tenha conhecimento da doença do paciente e de suas possíveis
manifestações para um correto diagnóstico e tratamento das doenças bucais. Assim sendo, pode-se concluir que o ambiente bucal pode ser o
primeiro local a apresentar manifestações do Diabetes Mellitus. Cabe ao cirurgião-dentista observar, reconhecer e alertar o paciente quanto à
associação dessas manifestações e o diabetes. Desta forma, faz-se necessário que o cirurgião-dentista pertença a uma equipe multidisciplinar no
acompanhamento e no tratamento da doença e contribua para possibilitar uma melhor qualidade de vida para o paciente.
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RESUMO
Disfunções temporomandibulares (DTM) resumem-se em todas as alterações musculoesqueléticas que envolvem a articulação
temporomandibular, os músculos da mastigação e estruturas associadas. A DTM possui caráter multifatorial e seu principal sintoma é
caracterizado pela dor crônica e esta é intensificada com a movimentação da estrutura afetada. Termoterapia, farmacoterapia, fisioterapia e
tratamentos com placas miorrelaxantes são os mais comumente propostos para DTM. Além desses métodos terapêuticos, têm-se utilizado a
toxina botulínica para tratar algumas dessas disfunções. O objetivo desse trabalho foi abordar o uso da toxina botulínica nos tratamentos de
disfunções da articulação temporomandibular enfatizando o seu mecanismo de ação, sua imunogenicidade e suas aplicações clínicas. A
metodologia utilizada foi a revisão de literatura buscando referenciais teóricos em livros e artigos nos últimos 10 anos. Após a revisão da literatura
científica verificou-se que a toxina botulínica pode ser utilizada nas desordens temporomandibulares com o objetivo de proporcionar,
principalmente, o alívio da dor miofascial e a cefaléia tensional bloqueando a comunicação entre o músculo e o sistema nervoso, reduzindo o
estímulo doloroso e a atividade muscular. Segundo a literatura, a toxina botulínica é o resultado do processo de fermentação de uma bactéria
anaeróbia gram-positiva que ocasiona o bloqueio na liberação de acetilcolina sem que altere a condição neural. O sorotipo mais estudado para fins
terapêuticos é o do tipo A, embora existam outros que também inibam a liberação de acetilcolina. A injeção de toxina em tecidos musculares
provoca desnervação química parcial e diminuição da contratura muscular sem ocasionar paralisia completa, interrompendo o ciclo espasmo-dor.
Após a sua internalização nos tecidos neuromusculares, a toxina pode desenvolver a atividade de bloqueio do impulso nervoso por um período de
6 semanas a 6 meses. Durante o período mais intenso do efeito, observa-se atrofia muscular e alteração das fibras nervosas. A reversão da
paralisia ocorre gradualmente após dois a quatro meses por brotamento neural. A toxina possui um potencial de ativação do sistema imunológico
e sua presença na corrente sanguínea torna susceptível o desenvolvimento de anticorpos. Altas dosagens e a frequência das aplicações em
intervalos curtos aumentam o risco de desenvolvimento de neutralizantes dessa neurotoxina. Após a formação de anticorpos, a duração do efeito
terapêutico da toxina é reduzida a poucas aplicações. Como a dor miofascial resulta frequentemente da hiperatividade da musculatura
mastigatória, a toxina provoca um relaxamento muscular da área afetada sendo eficaz na redução da dor. Essa toxina tem sido bastante utilizada
nos casos de espasmos musculares e dor miofascial. Para dor miofascial dos músculos da mastigação as doses recomendadas na literatura são
40-60UI (unidade internacional) para masseter e de 30-50UI para músculo temporal.A dose total nas aplicações não deve ultrapassar 200 UI .
Contudo, apesar de sua utilização no tratamento das desordens musculares da ATM e a baixa presença de efeitos colaterais, seu uso tem sido
questionado devido aos grandes casos de formação de neutralizantes da toxina desenvolvidos com o uso contínuo das injeções. É considerado na
literatura científica um método invasivo e com efeitos colaterais quando comparado a outros tratamentos odontológicos para a desordem
temporomandibular.
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RESUMO
Os exames de imagens, radiográficos e tomográficos, intra e extrabucais são uma importante ferramenta no auxílio no diagnóstico clínico
odontológico. Desde que foi descoberto, a utilização dos Raios X vem sofrendo grandes mudanças tecnológicas com o objetivo de reduzir o tempo
de exposição da radiação ionizante para os pacientes, profissionais, acompanhantes, ou seja, todo o ambiente de trabalho. Sempre se discutiu
cientificamente os malefícios que a exposição aos Raios x pode causar aos pacientes mas, de acordo com alguns estudos realizados, os efeitos e
alterações genéticas são muito pequenos, pois o tempo em que o paciente é exposto no exame radiográfico é muito curto, principalmente os
exames odontológicos. Há 3 tipos de efeitos Biológicos associados aos raios X, são eles: Efeitos Determinísticos Somáticos; Efeitos Estocásticos
Somáticos e Efeitos Estocásticos Genéticos. Efeitos Determinísticos Somáticos: São efeitos que surgem após uma alta exposição de radiação.
Efeitos Estocásticos Somáticos: São efeitos casuais, pois ocorre quando a exposição é feita em qualquer dose de radiação. Efeitos Estocásticos
Genético podem ser causados tanto por fatores externos, quanto por fatores espontâneos. No Brasil, em 1998 o Ministério da Saúde, por meio da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), determinou a Portaria 453, intitulada “Diretrizes de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico
Médico-Odontológico”. Esta Portaria determina normas assegurando proteção para o paciente, o profissional, acompanhante e população vizinha.
O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão da literatura científica atualizada sobre a radioproteção odontológica no dia a dia do cirurgiãodentista, quer seja no seu consultório quer seja em clínica de radiodiagnóstico. Como forma de estudo metodológico, a revisão foi baseada em
banco de dados científicos concentrados nos últimos 10 anos e na Portaria 453 (ANVISA) por ser o documento oficial no Brasil. Conforme a
literatura científica estudada e de acordo com a Portaria 453 neste estudo ratifica-se que exige-se normas e regras para os estabelecimentos que
tenham aparelhos de Raios X, tanto consultórios como clínicas de radiologia odontológica. Para o paciente exige-se o uso de filme mais sensíveis
ou sensores digitais; uso de posicionadores porta-filmes/sensores; uso de avental de chumbo com protetor de tireoide na realização das
radiografias intrabucais; avental de chumbo sem protetor de tireoide para as radiografias extrabucais e tomografias; aparelhos calibrados e com
laudo radiométrico. Para o profissional cirurgião-dentista ou técnico em radiologia: filme dosimétrico para uso em clínicas com objetivo de
mensurar possíveis doses de radiação absorvidas durante a jornada mensal de trabalho; não segurar o filme/sensor na boca do paciente no
momento do exame; se manter a 2 metros de distância entre o paciente e o aparelho de Raios X em caso de consultórios sem barreira protetora;
não fazer exames radiográficos apenas para testes. Para a população vizinha (auxiliares e acompanhantes): adequação do ambiente; uso de
avental de chumbo caso necessário; para as clinicas de radiologia exige-se sinalização abrangendo o símbolo internacional da radiação ionizante,
contendo a seguinte frase: ''raios X, entrada restrita", é necessário ter também uma sinalização vermelha em cima das salas onde os exames são
realizados, para que essas sejam acionadas no momento do disparo do raio X. Sabe-se que os exames complementares radiográficos são
extremamente importantes na Odontologia, entretanto, os Raios X podem causar alterações celulares. Assim sendo, por mais que sejam ínfimas as
doses de radiação na Odontologia, faz-se é necessário conhecer, respeitar e seguir as normas vigentes objetivando sempre proteger o paciente, o
profissional, bem como seu ambiente de trabalho das possíveis radiações ionizantes.
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RESUMO
A síndrome de Sjögren (SS) é uma doença sistêmica inflamatória, autoimune, que afeta principalmente as glândulas exócrinas salivares e lacrimais
por uma infiltração linfo-plasmocitária que produz anticorpos nessas glândulas. Pode afetar ainda as mucosas nasais, vaginais e epiteliais. É uma
patologia de causa desconhecida, não hereditária. Porém, alguns estudos demonstram uma prevalência de influencia genética. A SS se divide em
primária que acomete as glândulas exócrinas e a secundária, semelhante à primária, mas está associada a outras doenças autoimunes, como
artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico. A prevalência da SS é maior no o sexo feminino e na meia idade, entre 40 a 50 anos. O
diagnóstico da SS é feito por meio da anamnese. Os exames que podem conduzir ao diagnóstico são a cintilografia, sialografia e/ou
ultrassonografia das glândulas salivares, incluindo a glândula parótida, bem como verificar a estimativa do fluxo salivar. O objetivo do estudo é
ressaltar o conhecimento sobre sinais e sintomas bucais, diagnósticos e tratamentos odontológicos das consequências bucais causados pela SS. A
metodologia foi desenvolvida com pesquisa científica atualizada nos bancos de dados disponíveis os meios acadêmicos. Por meio da revisão da
literatura, pode-se considerar que na SS o sintoma oral mais presente é a xerostomia (ausência/diminuição salivar) que gera muitas outras
complicações bucais. A intensidade da xerostomia varia de paciente para paciente podendo ser assintomática, mas, em sua maioria, o paciente
relata boca seca, dificuldade na deglutição, dor para engolir, necessidade de ingestão de líquidos nas refeições, necessidade de umedecer a boca
repetidas vezes ao dia e à noite, bem como dificuldade de usar próteses e aparelhos odontológicos, pois afetam diretamente a mucosa bucal
ressecada. Ao exame clínico observam-se lábios secos, aumento volumétrico nas glândulas parótidas e cáries recorrentes. Não há cura para
doenças autoimunes e as mesmas podem ser incapacitantes. O tratamento na odontologia também é feito de forma paliativa na tentativa da
melhora da qualidade de vida com o objetivo de amenizar os danos causados pela xerostomia. Assim sendo, é necessário o acompanhamento
odontológico periódico desses pacientes. Para a prevenção de cáries dentárias são feitas profilaxias, orientações de higiene bucal, aplicação de
fluoreto em uso tópico ou bochecho. Pode-se utilizar também de salivas artificiais e gomas de mascar sem açúcar. Em casos de candidíase oral e
uso de próteses/aparelhos são prescritos antifúngicos. Desta forma, conclui-se que muitas doenças sistêmicas, no caso a Síndrome de Sjögren,
acarretam diversas manifestações bucais, daí a importância de uma equipe interdisciplinar do acompanhamento do paciente, incluindo o
cirurgião-dentista.
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RESUMO
A musicoterapia vem sendo empregada como uma alternativa para reduzir a ansiedade em diversas áreas, como a psicologia, medicina e
odontologia, contudo, o número de estudos realizados para avaliar os efeitos da musicoterapia no controle de comportamento em pacientes
odontopediátricos ainda é muito reduzido. Este recurso parece capaz de oferecer suporte emocional, exercer efeito relaxante, diminuir a
percepção da dor, melhorar o sistema imunológico e desviar a atenção de estímulos estressantes, entre os quais, os produzidos durante o
atendimento odontológico. Desta forma, o método vem sendo empregado como auxiliar no controle do comportamento de crianças sob
tratamento odontológico, principalmente naquelas que apresentam resistência na abordagem. Pelo exposto, este estudo transversal se propôs a
verificar a frequência de ansiedade entre as crianças avaliadas e a influência da música nestes níveis de ansiedade infantil. Avaliou, ainda, a
aceitação da técnica pela criança e equipe envolvida no atendimento odontopediátrico. Após submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, foram
incluídos no estudo crianças, acompanhantes e acadêmicos responsáveis pelos atendimentos nas clínicas integradas infantis da Estácio Juiz de
Fora. Os dados, coletados por meio de entrevista direta, foram registrados em uma ficha previamente elaborada para o estudo na qual, além de
variáveis descritivas da amostra, foram avaliados os seguintes parâmetros: o comportamento das crianças pela classificação de Frankl e a
ansiedade da criança, que foi avaliada por meio do Venham Picture Test modificado. Também avaliou-se a preferência da criança e da equipe
odontológica (acadêmico operador e auxiliar) em atender com ou sem música. Os dados obtidos foram tabulados, descritos sob a forma de
frequência absoluta e relativa e interpretados. Participaram do estudo 68 crianças (idade média 7,8 anos), 68 acadêmicos operadores (idade média
25,01) e 68 acadêmicos auxiliares (idade média 23,76). A maioria das crianças apresentou comportamento definitivamente positivo em ambas as
consultas, sem música (N = 61; 89,7%) e com música (N = 55; 89,9%). A frequência de ansiedade entre as crianças participantes mostrou que
apenas 5 crianças foram consideradas ansiosas na consulta sem a música (7,4%) e 3, na consulta com a música (4,4%). Quanto ao atendimento
com ou sem música, 59 crianças preferiram o atendimento com música. Entre os operadores, 50 preferiram o atendimento com música e esta era
a preferência de 49, entre os 68 auxiliares. A análise dos resultados obtidos sugere que o método parece não ter influência no comportamento
definitivamente positivo das crianças. Quanto à ansiedade, menos crianças foram consideradas ansiosas na consulta com a música. Apesar das
limitações deste estudo em inferir que a música reduz os níveis de ansiedade em crianças sob tratamento odontológico, o método é bem aceito
pelas crianças e pela equipe odontológica. Estes resultados poderão contribuir no estabelecimento de novas estratégias e/ou metodologias de
ensino-aprendizagem com vistas a desenvolver atitudes, habilidades e competências necessárias ao atendimento do paciente infantil e tornar o
ensino mais humanizado, em cumprimento às Diretrizes Nacionais do Curso de Graduação em Odontologia.
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RESUMO
A utilização das tecnologias digitais tem avançado rapidamente em diversas áreas, incluindo a biomédica. Com a evolução dos exames de imagem,
tecnologias de digitalização, usinagem de materiais e manufatura aditiva é possível produzir próteses, biomodelos, enxertos e guias de orientação
personalizados com alto grau de precisão, utilizando diferentes matérias primas. O presente trabalho tem como objetivo apresentar diferentes
aplicações das tecnologias de planejamento digital e impressão 3D que vem sendo desenvolvidas e testadas para uso clínico e laboratorial na
Odontologia. Dois protocolos de planejamento digital e manufatura aditiva desenvolvidos por um laboratório de impressão 3D independente
foram testados pelo nosso grupo para sua avaliar precisão e aplicabilidade clínica. O primeiro protocolo testado baseia-se na utilização de
arquivos digitais de imagem obtidos por meio de tomografia computadorizada de feixe cônico para a produção de protótipos e biomodelos
utilizados no planejamento de cirurgias de reconstrução óssea e de instalação de implantes, bem como para auxiliar nos procedimentos de
adaptação de blocos ósseos, placas, telas e barras de fixação de osteotomias e fraturas. Os arquivos obtidos em formato DICOM são importados
para um software de planejamento virtual (Co-Diagnostix ou 3Dmax) que permite a manipulação das imagens, mensurações e simulações de
alternativas de tratamento cirúrgico. Após definida a melhor abordagem terapêutica, o arquivo é convertido para o formato stl e um protótipo ou
biomodelo é impresso utilizando impressoras 3D e polímeros biocompatíveis. Os protótipos são utilizados para realizar ajustes prévios ou
transcirúrgicos dos enxertos, placas, telas e barras de fixação óssea. Na segunda abordagem, as tecnologias de planejamento virtual e impressão
3D são utilizadas para a produção de modelos de planejamento protético, mock ups e guias cirúrgicos para a realização de reabilitações protéticas
implantossuportadas em pacientes totalmente ou parcialmente edentados. Nesse protocolo, as imagens tomográficas obtidas no formato DICOM
são importadas para o software de planejamento. Paralelamente, é obtido um modelo virtual reproduzindo posicionamento e forma dos dentes e
tecidos moles. Esse modelo virtual pode ser feito a partir do escaneamento de modelos de gesso obtidos por técnicas de moldagem convencionais,
ou utilizando-se scanners ópticos intraorais. As duas imagens são sobrepostas e o planejamento da reabilitação protética é conduzido em um
ambiente 100% virtual. As posições dos elementos dentários a serem reabilitados são definidas baseadas nos conceitos de estética e função
considerados adequados e após a definição destes parâmetros, a posição dos implantes definida baseando-se no conceito de implantodontia
proteticamente guiada. Dessa forma, é possível avaliar previamente se a posição ideal do implante é possível de ser obtida, se há necessidade de
procedimentos de enxertia e, se necessário, qual o volume ósseo a ser restabelecido. Dessa forma, cirurgião e protesista conseguem definir a
alternativa terapêutica que apresente melhor custo benefício de forma mais previsível e com maior precisão. Definido o protocolo de tratamento,
guias cirúrgicos são modelados virtualmente e impressos por meio de impressão 3D , utilizando polímeros biocompatíveis. Esses guias servirão
para direcionar as fresas cirúrgicas durante os procedimentos de osteotomia, permitindo a obtenção do melhor posicionamento tridimensional do
implante e do enxerto. Até o presente momento, 12 casos clínicos foram realizados utilizando os protocolos descritos. Nenhuma intercorrência
relevante foi observada e em todos os casos os pacientes conseguiram ser reabilitados de modo satisfatório e atingindo resultados similares aos
planejados previamente. Os resultados observados nessa série de casos estão de acordo com os descritos na literatura, permitindo concluir que o
protocolo desenvolvido apresenta aplicabilidade clínica.
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RESUMO

A dor no joelho é presente em grande parte da população idosa em geral. As causas podem estar relacionadas ao desgaste natural ou à outras
patologias, as quais podem gerar limitações ou incapacidades funcionais para a realização das atividades básicas diárias. A acupuntura é uma
técnica milenar de prevenção e tratamento realizada através da inserção de finas agulhas em pontos específicos chamados de “acupontos” ou
pontos de acupuntura. Tem sido um método alternativo de tratamento procurado por se mostrar eficaz na redução álgica de diversas patologias.
O objetivo da pesquisa foi verificar a eficácia do uso da técnica de acupuntura no controle da dor no joelho em um grupo de idosas. Trata-se de
uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa realizada com 16 idosas da faixa etária igual ou superior a 60 anos que apresentavam dor
nos joelhos, atendidas na Unidade Básica de Saúde Marcelo Candia no município de Macapá. A pesquisa ocorreu em 4 etapas. A etapa 1 se
caracterizou pela ficha de caracterização sóciodemográfica e aplicação da escala visual analógica (EVA) e do questionário “Lysholm Knee Scoring
Scale”; a etapa 2 foi a higienização da região do joelho para posterior aplicação das agulhas, consistindo na etapa 3, o tratamento; e a 4 pela
reavaliação dos pacientes. Foram realizadas 10 sessões, 2 vezes por semana com duração de 20 minutos em 6 pontos acupontos locais, em cada
participante. Observou-se na EVA antes do tratamento, dor no joelho classificada como grave (75%, n= 12) e moderada (25%, n= 4) e no final do
tratamento, na reavaliação a dor relatada foi moderada (68.75%, n= 11) e leve (31.25%, n=5), 4 voluntárias evoluíram do nível de dor intensa para
o nível de dor leve apresentando diferença estatisticamente significante (p< 0.001). Além disso, antes do tratamento 100% das voluntárias
apresentavam pontuação considerada ruim no questionário de Lysholm e na reavaliação houve melhora significativa de 50% (n= 8) classificadas
com pontuação considerada bom (84-94), seguida das pontuações regular (25%, n= 4) e excelente (25%, n= 4), apresentando diferença
estatisticamente significante (p< 0.05). A acupuntura é um método eficaz na diminuição da dor no joelho de idosas acima de 60 anos.
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RESUMO
Embora existam protocolos altamente eficazes à erradicação das doenças pulpares e perirradiculares, diferentes respostas à infecção podem
ocorrer ao mesmo tipo de tratamento endodôntico. Acredita-se que isto ocorra devido a presença de fatores que, embora não sejam a causa,
possam influenciar na susceptibilidade, desenvolvimento ou severidade da doença, principalmente por deficiências na resposta do sistema
imunológico. Tal fato pode esclarecer o surgimento de sintomatologia dolorosa em casos assintomáticos, a cura tardia de algumas lesões, e
explicar o fracasso de canais radiculares bem tratados. Os modificadores da doença com potencial de influenciar a lesão perirradicular incluem
condições sistêmicas (diabetes e infecções virais), genéticas (polimorfismo genético) e hábitos adquiridos (tabagismo . A dieta hiperlipídica viabiliza
o desenvolvimento de um estado inflamatório, caracterizado pelo aumento dos níveis plasmáticos de citocinas pro-inflamatórias tanto em animais
como em seres humanos, comprometendo e reduzindo significativamente a qualidade e densidade ósseas. O objetivo deste trabalho foi avaliar os
efeitos da dieta hiperlipídica na progressão das lesões perirradiculares. Foram utilizados ratos Wistar (n=24), isogênicos, com 8 semanas de idade.
Metade dos animais foi submetida a dieta hiperlipídica (H) e a outra metade a dieta normal (C). Após 8 semanas, foi estimulado o desenvolvimento
de lesão perirradicular nos primeiros molares inferiores esquerdos através da exposição pulpar. A massa corporal foi verificada semanalmente. Ao
final dos períodos experimentais (21 e 40 dias), os animais foram sacrificados. Sangue, fígado e mandíbula foram coletados para a realização da
análise bioquímica (colesterol total, HDL, VLDL e triglicerídeos séricos); avaliação hepática (massa hepática total, massa hepática relativa,
triglicerídeos e colesterol); e análise radiográfica (tamanho de lesões perirradiculares). A análise comparativa dos dados foi realizada através dos
testes não paramétricos Kruskal-Wallis e Dunn´s Multiple e a significância estatística considerada foi de p<0,05. A dieta hiperlipídica promoveu
aumento significativo na massa corporal (p><0,02), nos níveis séricos de triglicerídeos (p><0,03) e VLDL (p><0,04) no grupo H 40 dias, nas massas
hepáticas total (p><0,01) e relativa (p><0,005), nos níveis de triglicerídeos hepáticos (p><0,02) e no tamanho de lesões perirradiculares (p>
<0,0008). As alterações metabólicas provocadas pela dieta hiperlipídica foram capazes de influenciar a progressão da lesão perirradicular.
Portanto, sugere-se que o estado de hipertrigliceridemia aumentou a velocidade de progressão à doença
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RESUMO
O diagnóstico e o manejo das lesões orais, de modo particular as associadas à infecção pelo HPV, pode influenciar na escolha do método
terapêutico. O objetivo deste estudo foi descrever os aspectos clínico-laboratoriais de lesões orais associadas à infecção pelo HPV. Trata-se de uma
pesquisa seccional com base nos laudos obtidos em um laboratório de patologia oral de uma universidade privada do Rio de Janeiro no período de
1998 a 2015. Foi realizada com 103 espécimes clínicos provenientes de indivíduos diagnosticados com lesões orais associadas à infecção pelo HPV,
obtidos por biopsia. Nos anos de 2004 (12,62%) e 2002 (10,68%) foram observados com um maior número de diagnósticos dessas lesões. Os sítios
mais envolvidos foram a língua (33,33%), a mucosa labial (22,22%) e o palato (20,37%). A frequência das lesões foram: papiloma oral escamoso
(84,26%), verruga vulgar (10,19%) e o condiloma acuminado (5,55%). A média de idade foi de 42,4 anos. O papiloma escamoso oral foi
diagnosticado em 87 pacientes, com media de idade de 43,78 anos, raça-cor branca (72,42%), sendo a língua (37,36%) e o palato (24,17%) os sítios
mais descritos com lesões do tipo exofíticas (12,08%) e pediculadas (10,99%) e que apresentaram-se com uma coloração esbranquiçada, com
tamanho médio de 0,55 cm de diâmetro e assintomáticas. Quanto as 11 verrugas vulgares diagnosticadas, os indivíduos tinham média de idade de
24,77 anos, acometendo a maioria a região de mucosa labial com 7 lesões (63,64%). No presente estudo foi possível observar que mulheres
apresentaram uma maior frequência de lesões em cavidade oral, sendo a língua o sitio mais envolvido e o papiloma oral escamoso a lesão mais
diagnosticada. A descrição dos aspectos histológicos e moleculares destas lesões torna-se necessário de maneira que ocorra uma contribuição
efetiva quanto ao conhecimento dos fatores que podem estar associados ao desenvolvimento destas lesões em cavidade oral na era da vacina
tetravalente/nonavalente.
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RESUMO
O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença que induz alterações na resposta imune pré-dispondo a inflamação crônica. Porém, estudos sobre a
expressão de citocinas pró-inflamatórias em lesões perirradiculares (LP) de pacientes diabéticos tipo 2 (DM2) ainda são escassos. O objetivo deste
estudo foi avaliar através da imunohistoquímica a expressão de citocinas pró-inflamatórias (IL-17, IL-1 β, TNF- α) em lesões LP de pacientes DM2.
Foram selecionadas 26 LPs que estavam associadas a elementos dentários portadores de infecção endodôntica primária (13 de DM2 e 13 de
controles). Todos os casos selecionados apresentavam anamnese, exame clínico e radiografia periapical. Através da anamnese e do exame clínico
foram coletadas informações referentes às características demográficas (idade e gênero), aos valores de Hemoglobina glicada (HbA1c) e ao
tratamento do DM. Pela radiografia periapical foi possível determinar a localização (maxila/ mandíbula ou anterior/posterior) da LP. Foram
excluídos deste estudo LPs de tamanhos insuficientes; de portadores de doenças imunossupressoras, como a síndrome da imunodeficiência
adquirida (HIV) ou doenças auto-imunes; de usuários de analgésicos, anti-inflamatórios e/ou antibióticos por período inferior a um mês. No grupo
controle também foram excluídas LPs de portadores de DM. Lâminas silanizadas contendo cortes de parafina foram utilizadas para a realização das
reações imunohistoquímicas. A análise das imagens foi realizada com auxílio de microscópio óptico e cada lâmina foi subdividida em 5 campos de
grande aumento. Foram atribuídos valores (0-2) para cada campo, de acordo com o número de marcações positivas para o anticorpo. Os dados
foram analisados tendo como significância o valor de p<0,05. A avaliação qualitativa da expressão das citocinas revelou maiores percentuais de
marcações focal e fraco/moderado em IL-1β e principalmente marcação focal em TNF-α nos grupos avaliados. Foi possível observar diferenças
entre os grupos apenas para IL-17, com maior expressão focal em controles e maior expressão fraca/moderada e forte em diabéticos. A análise
quantitativa das citocinas em LP de diabéticos revelou maior expressão de IL-17 (p=0,0009). Nos pacientes controles não houve diferença
significativa. Ao comparar diabéticos com controles foi possível observar resultados semelhantes exceto pela maior expressão de IL-17 em
portadores de DM2 (p=0,047). A expressão de IL-1β, IL-17 e TNF-α nas LP reforçou a participação destes mediadores químicos em patologias
perirradiculares. Foi possível observar diferenças entre os grupos apenas para IL-17 sugerindo o envolvimento desta citocina tanto na progressão
de LP como no DM2.
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RESUMO
Os principais objetivos do tratamento ortopédico das fraturas expostas são a prevenção de infecção, estabilização da lesão óssea e restauração da
função do membro. A prevenção da infecção, entretanto, representa a principal medida para que os outros objetivos possam ser alcançados. O
objetivo. Deste estudo foi identificar os fatores de risco associados à infecção em pacientes acometidos por fraturas expostas, utilizando a força
de associação destes fatores para propor um escore que possibilite a estratificação do risco no atendimento inicial. Uma análise retrospectiva foi
realizada. O estudo incluiu todos os pacientes que foram submetidos ao tratamento da fratura aberta no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS),
Salvador, Bahia, Brasil, de março a dezembro de 2009. Foram excluídos do estudo pacientes com fratura exposta do esqueleto axial (face, crânio,
tórax), crianças abaixo de 8 anos e os que não permaneceram na unidade hospitalar por, no mínimo, um dia após o procedimento inicial, seja por
óbito ou por transferência. Também foram excluídos pacientes com prontuário sem as informações buscadas no estudo. Os dados clínicos e
demográficos foram coletados e os resultados foram divididos em dois grupos: pacientes com e sem infecção. Os dois grupos foram avaliados em
busca de fatores associados que podem levar à infecção. Foram estudados 122 pacientes. A taxa geral de infecção foi de 25,4%.Os pacientes
oriundos do interior estavam mais predispostos a desenvolver infecção (61,3%), bem como aqueles com tempo de exposição superior a 24 horas
(média de 30,3 h, p = 0,007). Fraturas classificadas como Gustillo III tiveram uma maior chance de infecção (74,2%, p =0,042), principalmente a IIIB
(41,9%). Fraturas classificadas como Tscherne II e III tiveram uma maior chance de infecção (48,4% e 25,8%, p = 0,001). Foi possível identificar que
o tempo de exposição, a classificação da fratura segundo Gustillo e a classificação de lesões segundo Tscherne estão associados ao desfecho
infecção em fraturas expostas. Também foi possível criar um escore de risco para predizer infecção nesse tipo de fratura (ERI), que pode ser
utilizado no atendimento inicial do paciente, com sensibilidade de 0,840, especificidade de 0,544, ponto de corte de 6,5 e área sobre a curva de
0,709 (p =0,002).
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RESUMO
O presente trabalho trata das representações sociais de um problema atual de saúde pública atual, o Zika Virus (ZIKAV). Propõe, então, descrever
os conteúdos das representações sociais do vírus citado segundo a teoria das representações sociais proposta por Moscovici, ou seja, estudar
juízos, ideias e reações afetivas da população, que se incluam diferencialmente nas condições de puérperas com diagnóstico de Zika confirmado e
puérperas com diagnóstico não confirmado durante a gestação no Estado do Rio de Janeiro, comparativamente. Pretende compreender melhor as
relações da população alvo com o tema em questão, na perspectiva de como esse conhecimento socialmente compartilhado dá significado ao
mundo delas e influencia nas suas relações, além de contribuir com o conhecimento científico em saúde pública. Para isso, foi realizada uma
pesquisa de cunho descritivo e natureza qualitativa utilizando como técnica de coleta de dados uma entrevista semiestruturada, composta por 14
perguntas, precedida por uma tarefa de evocação livre além de um breve questionário com dados sócio demográficos. Para o presente trabalho
serão apresentados os resultados da pergunta aberta referente a como essas mães se sentem atualmente em relação ao ZIKAV, ou seja, se após o
nascimento de seus bebês o vírus ainda as afeta de alguma forma. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa e respeita os
princípios éticos fundamentais para a realização de pesquisa com seres humanos. As entrevistas foram realizadas no Ambulatório de Hepatites
Virais da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), FIOCRUZ, tendo participado do estudo 32 mães, sendo 19 com diagnóstico de Zika confirmado e
13 com diagnóstico não confirmado, de acordo com exames laboratoriais realizados pela unidade de saúde. Os dados foram analisados de acordo
com a técnica de análise de conteúdo temático-categorial proposto por Bardin. Os resultados apontam para vinte e seis (26) repostas positivas e
seis (6) respostas negativas, ou seja, 81% das entrevistadas ainda se sentem afetadas de alguma forma pelo Zika. Dessas, entre as mães que
tiveram a confirmação laboratorial do vírus, 84% afirmaram que o ZIKAV ainda as afeta, ao passo que entre as entrevistadas que o exame
laboratorial para detecção do vírus deu negativo o percentual foi de 77%. Além disso, a partir da análise dos dados das respostas positivas, foi
possível elencar 5 categorias relativas a como o vírus ainda às afeta após o nascimento dos bebês. São elas: medo de sequelas, preocupação com
novo contágio, gratidão, angústia e culpa – as duas últimas são relativas somente ao grupo que teve confirmação laboratorial. A categoria que
apresentou maior frequência para ambos os grupos foi medo de sequelas, seguida por preocupação com novo contágio, não havendo diferença
significativa entre os grupos. A partir dos resultados apresentados, pode-se inferir que o vírus da zika continua a afetar as mães
independentemente da confirmação ou não do diagnóstico e que se trata de uma representação social com conteúdos majoritariamente
negativos. Não houve diferenças significativas entre os grupos, mas percebe-se que as mães que tiveram a confirmação do vírus vivenciam de
forma mais intensa a angustia derivada do medo de que a qualquer momento seus bebes possam apresentar alguma sequela da infecção. O único
conteúdo positivo relatado foi gratidão, referindo-se ao alivio sentido pelo fato dos seus bebes não terem nascido com nenhuma má-formação.
Conclui-se, então, que isso ainda afeta as relações cotidianas das mães, especialmente com seus filhos e com os serviços de saúde.
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RESUMO
O presente trabalho é um Relato de experiência de Estágio em Psicologia Escolar, em andamento desde o 2º semestre de 2017. Trata-se da análise
das intervenções realizadas pelas pesquisadoras dentro do contexto de seu Estágio Obrigatório Supervisionado - etapa obrigatória para conclusão
da graduação em Psicologia, que está sendo efetuada no Centro de Ensino Superior Estácio de Juiz de Fora. Intercala-se nesse momento, o
aprofundamento teórico sobre o campo da Psicologia Escolar e a atuação prática que tem se desenvolvido em uma escola pública de educação
infantil. A Psicologia Escolar está relacionada a um campo de ação e práticas desenvolvidas por psicólogos, no âmbito do processo de
escolarização. Atuação comprometida com a renovação das práticas psicológicas escolares visando a desconstrução do modelo tradicional clínico
e individual. Dessa forma, pretende-se proporcionar nesse espaço, junto aos seus interlocutores - comunidade, bairro, pais/responsáveis,
professores, funcionários e alunos - uma intervenção comprometida com o diálogo e a reflexão crítica a fim de proporcionar e influenciar
mudanças que favoreçam a construção de um modelo integrador e promotor de potencial que é o principal papel da formação escolar. Construir
novas práticas em Psicologia Escolar ligadas ao desenvolvimento e potencial de seus interlocutores; aprofundar a discussão teóricas que alicerça a
construção de novas práticas em Psicologia Escolar; aproximar a formação teórica do cotidiano e contexto escolares; compreender as diversas
facetas e fatores que interferem o processo educativo nos contextos escolares públicos; promover a compreensão dos processos inerentes ao
desenvolvimento humano no que tange à educação infantil e suas necessidades; promover o diálogo entre dos diversos agentes que compõem o
contexto escolar, comunidade, família, e escola; favorecer o processo de adaptação escolar e o empoderamento de seus agentes. Para tanto, está
sendo realizado uma pesquisa de campo de metodologia qualitativa, fundamentada pela Pesquisa Ação. Nesse método, podemos associar o
processo investigativo ao processo de aprendizagem (relacionado à prática de estágio). Serão utilizadas, entre outras técnicas, a imersão no
ambiente escolar para observação participante, entrevistas, intervenções em grupos de alunos, pais/responsáveis e também com professores e
direção da escola. Articula-se a isso o referencial téorico da Psicologia Escolar Crítica, através do qual pretendemos analisar os dados coletados e
interpretá-los à luz dos estudos produzidos pela área. Por meio de ações realizadas em conjunto com a direção da escola e demais profissionais, as
estagiárias têm atuado interessadas em fortalecer o espaço de diálogo entre família-Escola, construindo novos modelos de reuniões de pais, por
exemplo, além de programar intervenções nos grupos de alunos com temas que visam promover o desenvolvimento plenos das crianças. Com
isso, espera-se que possamos contribuir para a consolidação do espaço de atuação dos estagiários em Psicologia Escolar, o fortalecimento do
aprendizado da teoria e práticas psicológicas em interface com o processo educativo, assim como, o fortalecimento dos vínculos entre família e
escola, necessários para a formação e desenvolvimento das crianças em idade escolar. Espera-se ainda, a construção de práticas fundamentadas
nos contextos e no empoderamento dos envolvidos nos processo educativo, numa perspectiva de construção de estratégias que facilitem e
colaborem com o potencial dos envolvidos no contexto de escolarização.
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RESUMO
Este projeto de pesquisa tem como tema a atuação do psicólogo junto ao paciente portador de HIV/AIDS hospitalizado. O interesse na produção
desta pesquisa surgiu a partir da prática de estágio não-obrigatório em psicologia hospitalar no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas
(INI-Fiocruz) que iniciou em junho de 2016 e irá até dezembro de 2017. A prática proporcionou a observação de diversos aspectos que influenciam
na dinâmica da assistência prestada aos pacientes com HIV/AIDS em situação de internação hospitalar, assim como as possibilidades e limites de
atuação do psicólogo hospitalar junto a estes. A partir da prática se observou até o momento que durante a internação hospitalar o foco da
assistência multiprofissional é fortemente voltado para o corpo adoecido esquecendo-se muitas vezes o sujeito e sua subjetividade. Com isso,
surge a pergunta a qual nos propomos a responder: quais os limites e possibilidades de atuação do psicólogo junto a estes pacientes de modo que
o sujeito seja o foco da assistência? Objetivo: realizar um estudo sobre a atuação do psicólogo junto ao paciente portador de HIV/AIDS
hospitalizado. Metodologia: trata-se de uma pesquisa bibliográfica que tem como referencial teórico-metodológico a psicanálise. A pesquisa está
sendo desenvolvida no período de 01 de abril de 2017 a 30 de setembro de 2017 e é composta de 2 etapas: pesquisa bibliográfica e observação
direta. Resultados em andamento: O paciente com HIV/aids apresenta aspectos singulares em relação a outras doenças. A internação traz consigo
diversos aspectos que fazem o sujeito viver uma experiência onde há sua despersonalização, o confinamento institucional, a adequação às regras e
rotinas institucionais e, consequentemente o corte abrupto de sua rotina, a manipulação de seu corpo por pessoas desconhecidas e o afastamento
de sua família ou de seu lar. O paciente com HIV/aids vivencia essas experiências e os estigmas que a doença traz. A fantasia de iminência de
morte, o preconceito em relação à doença, o medo de seu diagnóstico ser descoberto por familiares e outros (quando é sigiloso) são frequentes na
internação, principalmente em paciente com diagnóstico recente. Fato é que o paciente é institucionalizado, despersonalizado, submisso aos
cuidados de seu corpo, o que gera sofrimento para ele, que além disso, vivencia o adoecimento. Nesse processo de internação a subjetividade e os
aspectos emocionais do sujeito não são o centro do cuidado da assistência. Espera-se, como resultado, contribuir para reflexões acerca da prática
do psicólogo hospitalar junto aos pacientes portadores de HIV/AIDS hospitalizados, com o objetivo de pensar as possibilidades de atuação do
psicólogo neste contexto tendo em vista, tanto a minimização do sofrimento psíquico, quanto as intervenções possíveis na equipe
multiprofissional a fim de contribuir com uma assistência humanizada.
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RESUMO
O presente estudo foi realizado com o objetivo de discutir a dependência em tecnologia e as psicopatologias que surgem em comorbidade a ela.
Foi considerado, ainda, a possibilidade da diminuição desses quadros mediante políticas públicas. A metodologia para a realização da pesquisa
contou com revisão bibliográfica em grandes áreas como Psicologia, Psicopatologia e Neurociências, dessa maneira buscamos estabelecer uma
relação entre as áreas de acordo com o tema principal. Os resultados da pesquisa confirmaram a ideia de que a dependência tecnológica
realmente pode acarretar o desenvolvimento de outras psicopatologias, bem como, o desenvolvimento de doenças do trato biológico. Foi possível
observar que o limite entre a patologia e o normal, no que diz respeito a dependência tecnológica, é o fato de que no uso ‘normal’ o indivíduo tem
algum ganho ou proveito com isso, já no uso abusivo, o indivíduo não tem esses ganhos e ainda desenvolve malefícios para sua saúde. A partir
desses dados, surge o questionamento sobre o que fazer para diminuir o número de pessoas que são acometidas pela dependência em tecnologia.
Nesse sentido, é possível dizer que o Brasil não conta com políticas públicas e campanhas que conscientizem a população dos malefícios acerca da
tecnologia. De modo geral, os adventos tecnológicos, parem, à primeira vista, somente benéficos, mas com o abuso no uso desses objetos deixa
suas marcas. Doenças como ansiedade, depressão e estresse estão relacionadas ao uso abusivo de tecnologias. Além das políticas de prevenção e
promoção de saúde, que apesar de não existirem, seriam de grande valia para a diminuição dos danos causados pela dependência, nos casos onde
já é possível observar a dependência instalada, a psicoterapia clínica é indicada para esses casos. Além disso, é essencial o apoio e suporte familiar
ou do núcleo no qual o sujeito está inserido a fim de que o trabalho desenvolvido pelos profissionais envolvidos seja melhor aproveitado e como
forma de acolhimento e pertencimento.
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RESUMO
Este artigo foi desenvolvido na disciplina de Estatística Básica no Curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá, campus Resende, e possui
como principal objetivo identificar a influência da família na escolha profissional de alunos do ensino médio. Os participantes do estudo
responderam a um questionário anônimo, coletivamente, em sala de aula, sendo uma pesquisa qualitativa e quantitativa e pode ser classificada
como exploratória. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário com 7 questões objetivas e 3 questões discursivas. Participaram
do estudo 25 estudantes do ensino médio de ambos os sexos, de uma rede pública de ensino no interior do estado do Rio de Janeiro. As
referências teóricas deste estudo são: Nepomuceno e Witter (2010). Ao se pensar sobre a orientação profissional de um indivíduo, devem-se levar
em consideração os aspectos socioeconômicos, culturais, o contexto familiar, além de características psicológicas. Com a pesquisa realizada,
observa-se que os jovens entrevistados, 52% afirmaram que já escolheram qual carreira seguir, enquanto que 16% não escolheram e 32% ainda
estão em dúvida. Ao serem questionados o que mais os influencia nessa escolha, 48% disseram que a família é o maior influenciador. Outro fato
bastante visível foi a quem mais os influenciam, 56% disseram que a maior influência dentro da família vem dos pais, enquanto os outros 44%
afirmaram outras influências sendo 4% dos Tios, 9% de amigos, 9% celebridades e 22% optaram por não responder. O objetivo deste estudo foi
investigar a influência sofrida no processo de escolha profissional dos jovens de uma rede de ensino público. Quanto ao questionamento se já
fizeram algum teste de orientação profissional (para testar os interesses e aptidões) a fim de indicar uma ou mais possíveis vocações, conclui se
que 92% dos alunos entrevistados já fizeram algum tipo de teste, 4% não fizeram e 4% absteve de responder. Verificou-se que a maioria dos
participantes afirmam ter sofrido influência de alguém para a escolha profissional. Os estudantes que identificaram influência de terceiros na
escolha da profissão citaram familiares, amigos e celebridades como as principais fontes de influência. Os pais, em especial, parecem assumir um
papel importante nesse processo de decisão. As conversas estabelecidas com os filhos sobre seu emprego e a satisfação com este transmitem
valores relacionados ao mundo do trabalho, que são considerados pelos jovens na escolha de seus planos futuros. Acredita-se que os resultados
obtidos nesta pesquisa possam gerar benefícios para os profissionais que atuam na área de orientação profissional. Nesse sentido, por exemplo, o
estudo pode auxiliá-los na elaboração e no desenvolvimento de estratégias de intervenção, as quais contemplem o processo de escolha
profissional. Isso inclui promover a reflexão sobre as diversas fontes de influência (família, financeiro, regional, mercado de trabalho e outros) que
resultam na escolha profissional e podem contribuir para aumentar o nível de autoconhecimento dos jovens. Espera-se que, ao esclarecer as
influências sofridas e favorecer o reconhecimento dos valores individuais, pode-se contribuir para uma tomada de decisão mais consciente.
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RESUMO
A relação entre seres humanos e cães é muito antiga, já que esses animais sempre participaram ativamente das mais diversas atividades junto a
seus donos como: tração, pastoreio,guarda e companhia. Entretanto, apesar dessa estreita convivência e afinidade, somente a partir da década de
40, os terapeutas começaram a perceber os benefícios da TAA (Terapia Assistida por Animais) em portadores de desordens mentais e físicas, sendo
feita a inclusão desses animais em programas de reabilitação da Força Aérea norte-americana. Frente a pesquisas que comprovaram a eficácia da
TAA em diversos seres humanos com diferentes dificuldades, a cinoterapia (terapia com auxílio de cães) tem sido vista como uma técnica que
facilita a comunicação com o paciente, e pensa-se que, assim, pode ser extensivamente com o portador do TEA (Transtorno do Espectro Autista),
visto que duas das características apresentadas nesse transtorno são as dificuldades de interação e de comunicação. O presente trabalho
pretendeu apresentar a influência da Terapia Assistida por Animais (TAA) em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma vez que a
dificuldade de interação social e de comunicação que elas demonstram poderia ser atenuada pela coterapia com cães, a exemplo de outros
transtornos já pesquisados e registrados na literatura. Para investigar evidências positivas dessa influência, foi feita uma pesquisa bibliográfica em
artigos acadêmicos de plataformas científicas, bem como de livros acerca do tema. Também contemplou um breve histórico, acrescido tanto das
particularidades do Autismo, quanto da aplicação da TAA de maneira geral. Posteriormente, foi feita uma correlação que permitiu inferir o
impacto dessa terapia alternativa face ao transtorno estudado. Mediante ao questionamento inicial sobre se haveria impacto positivo do uso da
referida terapia nos autistas, pode-se concluir que são promissores os resultados dessa interação, expondo um novo modo de relacionamento e
atenuação dos sintomas que esse transtorno apresenta, denotando um saldo extremamente positivo dessa interrelação. As conclusões apontaram
na direção dos benefícios da cinoterapia, havendo respaldo de experimentos realizados no Brasil e no mundo, o que direciona uma nova
perspectiva e alternativa para o tratamento do autismo.
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RESUMO
A partir da construção histórica do papel social da mulher enquanto mãe, a maternidade passou a ser concebida como condição inata dos
indivíduos do sexo feminino na espécie humana e elevada a uma dimensão divina, sagrada, sendo então exaltada por diferentes sociedades.
Diante deste pensamento, o gerar um filho é relacionado diretamente à amá-lo, e passa a ser inconcebível a falta de desejo materno no cuidar de
um rebento. Quando falamos de amor materno, logo são evocados predicados como amor, ternura, devoção, cuidado e afins. Entretanto, estas
qualidades estariam de fato presentes em toda mulher? O amor materno seria algo inato do qual já nascem dotadas as mulheres e que sobrepõe
todos os outros sentimentos existentes no psiquismo feminino? Considerando que, cada indivíduo se constrói enquanto sujeito de maneira
singular a partir do entrelaçamento do seu desenvolvimento psíquico intrínseco com as experiências que vivencia na vida social, o amor materno
também perpassa as vicissitudes da vida da mulher, sendo este amor manifesto a partir da elaboração dessas questões. Fatores como
ambivalência e transgeracionalidade são importantes conceitos a serem considerados no decorrer do ciclo gravídico-puerperal pois, durante este
período, não são incomuns questionamentos, conscientes e inconscientes, acerca do próprio desejo com relação a este novo ser humano que
passará a integrar o núcleo familiar. Muitas questões transgeracionais também surgem com uma reedição por parte da gestante de sua condição
anterior de um ser gerado, revisitando o momento em que sua mãe a gestava, e sua condição atual com a passagem do lugar de filha para o lugar
de mãe. Assim, tendo o objetivo de interrogar em que medida a crença na universalidade do amor materno interfere na maternagem real foi
realizada pesquisa de fontes bibliográficas utilizando a técnica da revisão sistemática de literatura nas seguintes bases de dados, SCIELO, LILACS,
BVS-PSI e Plataforma Lattes, com os indexadores, ‘mito do amor materno’, ‘psicologia perinatal’, ‘transgeracionalidade’, 'maternagem' e
‘ambivalência gestacional’. A escolha do marco teórico se justifica a partir da compreensão psicanalítica da maternidade dentro dos escritos
freudianos, especialmente aqueles voltados a dinâmica da feminilidade e também das contribuições filosóficas de Elisabeth Badinter ao tema, com
a finalidade de fazer um estudo histórico da idealização da maternidade e dos movimentos contemporâneos que se contrapõem à esta lógica
dessubjetivante, no sentido de contemplar a maternidade com uma visão mais realista. Verificou-se assim que na contemporaneidade a
naturalização do amor materno ainda é presente e interfere negativamente na elaboração dos conflitos revelados no ciclo gravídico-puerperal e na
vivencia real da relação mãe-bebê. Apesar disso os estudos levantados apontam na direção do fortalecimento de novas correntes teóricas visando
ressaltar a primazia do desejo de cada mulher nessa mesma relação.
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RESUMO
A morte por suicídio é uma realidade em tempos atuais e acontece numa proporção maior do que as pessoas, em geral, tomam consciência. Por
estar associado historicamente ao pecado, ao crime e à loucura, este tipo de morte pode ser percebido com preconceito pela sociedade
contemporânea, sendo alvo de julgamentos que desqualificam e estigmatizam o ato ou a tentativa do mesmo. Dadas a importância
epidemiológica das ocorrências de suicídios e suas tentativas no contexto brasileiro, a tímida discussão e explanação do problema em âmbito
nacional e a latente necessidade de agentes qualificados que possam atuar na prevenção e cuidado dos que pretendem a morte voluntária, este
estudo se prestou à análise da percepção, entre os alunos do curso de Psicologia, sobre a temática do suicídio. Para tanto, foi aplicado um
questionário composto por 28 itens estruturados (Q1 à Q28), dos quais 10 (Q1 à Q10) são de caráter socioeconômico e 18 (Q11 à Q28) envolvendo
o tema suicídio. Foram submetidos ao questionário 104 alunos do curso de Psicologia de uma universidade localizada em Niterói, Município
pertencente ao Estado do Rio de Janeiro; dentre os estudantes, 72 cursando 1º e 2º períodos e 32 cursando 9º e 10º períodos. Com base nos
dados obtidos, e levando em consideração que esta pesquisa não está concluída, foi utilizado o software StatisticalPackage for the Social Sciences
(SPSS) para análise estatística das informações levantadas, sendo utilizados, para o presente trabalho, apenas os resultados iniciais. De acordo com
os dados coletados, 93% dos alunos não consideram suficiente o que aprenderam em sala de aula sobre o tema suicídio; esta reposta foi afirmada
por 94,1% dos alunos ingressantes (1º e 2º períodos) e por 90,6% dos alunos concluintes (9º e 10º períodos). Porém, dentre os alunos que
afirmaram ser suficiente o aprendizado (7% dos casos), 42,9% não conhecem os fatores de risco do suicídio e 71,4% sentem falta de um tópico
específico sobre suicídio no curso de graduação em psicologia. Para 98,1% dos sujeitos entrevistados o suicídio pode ser evitado; esta afirmação é
unânime entre os concluintes do curso e é compartilhada por 97,2% dos ingressantes. Mediante análise e interpretação das respostas obtidas, foi
possível observar que, para os graduandos de psicologia, existe uma carência no ensino sobre a temática do suicídio, e isto pode ser verificado
tanto através do percentual de alunos que afirmam diretamente essa questão quanto através da proporção de estudantes que desconhecem os
fatores de risco, especificadamente entre aqueles que afirmaram ser suficiente o aprendizado acadêmico. Ainda que quase a totalidade dos alunos
entenda que o suicídio pode ser evitado, pode-se inferir que os mesmos não teriam condições teóricas para lidar com as demandas que envolvem
o tipo de morte em questão, se apenas contarem com a abordagem do tema no período acadêmico. Estes fatos podem sinalizar que o espaço
intra-universitário está reproduzindo a subjetividade do senso comum que resiste ao fenômeno do suicídio e, por esse motivo, não promove
discussão do tema entre alunos e docentes.
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RESUMO
O tema desta pesquisa foi a prática da Orientação Profissional na Clínica Escola de Psicologia do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora
realizando o acompanhamento de todos os procedimentos e seus resultados. Ao longo do tempo, ocorreram transformações no paradigma de
vocação, sendo acrescida a concepção de que o indivíduo pode exercer diferentes ocupações e que as habilidades podem ser aprendidas e
aperfeiçoadas para o exercício da profissão. Juntamente com múltiplas transformações no mundo do trabalho, como a ampliação do número e
das características das profissões, a forma de acesso às carreiras, a mudança paradigmática fez com que os serviços de Orientação Profissional
passassem a considerar a necessidade de conhecer outras características do indivíduo, como, por exemplo, seu contexto social suas expectativas,
seu universo familiar e seu nível de informação profissional de forma que a orientação torna-se um processo. Sendo assim, o objetivo deste
trabalho é realizar uma descrição dos procedimentos utilizados na prática da Orientação Profissional e analisar os resultados alcançados na prática
da Clinica Escola de Psicologia do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, através da utilização de entrevistas e testes psicológicos para auxilio
no processo de autoconhecimento como auxilio na escolha profissional. O processo consiste em proporcionar ao orientando acessibilidade às
informações sobre si e sobre suas escolhas profissionais, colocando-o em contato com seus interesses, aptidões, habilidades, traços de
personalidade, realidades do mercado de trabalho e maneiras de como alcançar seus objetivos. Foram realizadas 66 entrevistas com interessados
em realizar o processo de Orientação. Inicialmente, o recurso utilizado para levantamento dos dados foi aplicação de uma entrevista, nas
próximas sessões intercalando entre entrevistas realizou-se uma bateria de testes psicológicos, com instrumentos que aferem interesse,
habilidades, personalidade, escala de autoeficácia para escolha profissional, atenção, cogniçã, habilidade social, com dois encontros semanais,
sendo que em media foram realizados de 10 a 14 encontros finalizados com a entrevista devolutiva. Em palestras realizada s em escolas públicas e
particulares, 164 pessoas demonstraram interesse em realizar a Orientação profissional. 66 pessoas realizaram as triagens, sendo que 9 pessoas
desistiram do processo, 57 já obtiveram o resultado e devolutiva.este 57 participantes atendidos do processo total, no período de agosto de
2015 a maio de 201 até a etapa fial, 34 do sexo feminino e 23 do sexo masculino, com idades variando de 16 a 62 anos, onde 51 atendidos na
faixa dos 15 a 20anos, 2 atendidos de 21 a 25 anos, 1 atendido de 26 a 30 anos, 1 atendido de 36 a 40 anos, 1 atendido de 51 a 55 anos e 1
atendido de 61 a 65 anosTodos os orientandos que passaram pelo processo e o finalizaram conseguiram alcançar o objetivo de orientação no
processo de escolha profissional. Foi possível verificar uma diminuição significativa pósorientação da indecisão e um aumento nos níveis de
maturidade e exploração vocacional. Desta form, os resultados alcançados foram satisfatórios a toda equipe envolvida no processo que contou
com 1 supervisora de estágio e 7 estagiários.
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RESUMO
O presente trabalho é uma pesquisa baseada no artigo desenvolvido na disciplina Trabalhos Acadêmicos Avançados II da Universidade Estácio de
Sá, tendo como tema a relação mãe e filha na psicose, de acordo com a teoria psicanalítica. Nossa hipótese foi: a constituição psíquica do sujeito
está submetida a figura de significativa importância? O objetivo geral foi compreender como uma figura de significativa importância influencia na
estruturação do sujeito na psicose. Utilizamos como metodologia um estudo documental de caráter exploratório, em formato de filme. O
documento público utilizado foi o filme Cisne Negro, direção de Darren Aronofsky. O filme foi minuciosamente assistido e, em seguida, foram
extraídas quarenta e três cenas que apresentaram conteúdos relevantes para a pesquisa. Este trabalho delineou como objetivos específicos à
análise da relação exemplificada no documento e identificar a organização da estruturação psíquica do sujeito na psicose, a partir das cenas
selecionadas e suas respectivas categorias (simbiose, alienação, complexo de Édipo, foraclusão, sexualidade reprimida, culpa, narcisismo,
separação, delírio, identificações objetais). No decorrer do filme, observamos cenas que evidenciaram uma relação simbiótica entre Nina e sua
mãe, em que ora a mãe se confundia com a filha, ora a filha se confundia com a mãe, em momentos carregados de afetividade. Essa simbiose
salienta a alienação entre Nina e sua mãe, pois inconscientemente está submetida ao desejo materno, temendo a perda de seu amor. A
necessidade de ser aprovada pela mãe enfatiza o fato de Nina não ter tido uma figura paterna em sua vida, não sendo, portanto, atravessada pela
castração do Complexo de Édipo. Isso gera em Nina um sentimento ambíguo na relação com a mãe, pois ao mesmo tempo que ela a ama, também
a odeia. A entrada de um terceiro nessa relação só ocorre tardiamente e é simbolizada principalmente pela figura masculina do professor, que
assume um lugar de intervenção na relação de Nina e sua mãe. Ele é detentor de um falo que falta a Nina, mas que ela deseja ter. Em alguns
momentos, ela cria a ilusão de possuí-lo, negando uma realidade intolerável. Essa foraclusão também pode ser percebida por parte da mãe
quando ela nega que a filha cresceu. Compreende-se que o cuidado excessivo da mãe com Nina contribui para a contenção da sexualidade,
interferindo na expressão de seus desejos, como se observa nas situações em que Nina experimenta o prazer autoerótico e é surpreendida pela
mãe. Essa interrupção é gerada a partir da culpa sentida por achar que isso poderia ser prejudicial à mãe, que a vê ainda como uma criança que
não deveria praticar tais atos. Nina também se sente culpada por ter alcançado o sucesso profissional que a mãe não conseguiu, pois desistiu da
carreira para tê-la. Essa é uma ferida narcísica da mãe diante do fracasso como bailarina, deslocado para a filha. Tal situação torna a mãe
autoritária, inclusive respondendo pela Nina. Desse modo, ora a filha cede à invasão da mãe, ora tenta impor limite a essa relação, em uma
tentativa de separação. O conflito entre Nina e sua mãe, associado à pressão do papel principal, desencadeou uma sequência de surtos e delírios
dos tipos visual, auditivo e de perseguição. Além disso, Nina passa a se identificar com objetos de cujas características deseja se apropriar, como,
por exemplo, a “perfeição” de Beth, a espontaneidade e ousadia de Lily, aspectos que lhe faltavam referentes ao Cisne Negro. Por fim, Nina deseja
se transformar totalmente no personagem, sentindo brotar asas e penas em seu corpo, incorporando-as. Em seu último delírio, ocorre a
desintegração do ego de Nina que nega a realidade e inconscientemente encontra na morte a perfeição. Portanto, concluímos que a estruturação
do sujeito psicótico é complexa e que esse processo está ligado a relação com o primeiro objeto de amor da criança, ou seja, uma figura de
significativa importância.
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RESUMO
O presente trabalho sugere alguns diálogos entre a arte performática de Allan Kaprow, artista norte-americano, no início da metade do século XX,
e a abordagem gestáltica. Mais especificamente, busca ensaiar uma interlocução entre a noção de activities – teatro livre e experimental com base
em atividades de grupo destinadas a produção de eventos breves e inéditos – e o conceito de aqui e agora, definido como um ato imediato,
singular e único, capaz de atualizar no presente novas possibilidades de agir. Nestes termos, busca-se indagar a possibilidade de novos métodos e
recursos estratégicos que possam ser utilizados na abordagem gestáltica a partir de uma leitura estética da metodologia de trabalho do gestaltterapeuta . A partir da revisão bibliográfica, será abordada tal noção, definida por Allan Kaprow, como modo de experimentação de vivências
presentes com base na interação com o outro. Mais especificamente, serão trabalhadas as actitivies intituladas Easy e 3rd routine, ambas de 1972.
Discussão que, com base em autores da Gestalt-Terapia, trabalhará outras formas de viabilizar experiências do aqui e agora, atentando para a
radicalidade suscitada pelo seu caráter imediato e inédito. Esta proposta de análise teórica justifica-se pela identificação de diferentes
interlocuções, suscitadas pelos fundadores da abordagem gestáltica – a saber, Fritz Perls, Laura Perls e Paul Goodman –, com áreas vinculadas a
arte – música, teatro, ópera, dança, cinema, entre outros. Diálogos estes que contribuem para a produção de olhares mais refinados e
transversalizados acerca da forma de condução do trabalho na abordagem gestáltica, assim como na definição e aprimoramento de seus principais
conceitos. Postura que concorre para uma preocupação estética e ética ao lidar com o humano. Assim, destaque para a noção de dialógico
presente nas referidas activities, como um elemento que faz existir cada evento como algo relacional, não-diretivo e marcado pela genuinidade
nas relações humanas – relações estas que funcionam como espaço de acontecimento de um aqui e agora intenso. Primeiramente, é importante
destacar que tal experiência conjunta, por sua vez, pode ser definida como uma unidade absoluta e inseparável que, ao estar situada e ser
vivenciada a partir do próprio tempo presente, favorece um fluxo natural e contínuo envolvendo pensamento, linguagem e comportamento. Em
segundo lugar, a presentificação do aqui e agora requer como recurso chave a improvisação enquanto consciência pré-reflexiva a partir da qual é
possível vislumbrar outros modos de vivência, outras possibilidades de vivências no mundo. Com isso, o que se pontua é a relevância das noções
de improvisação e experiência como ferramentas-conceitos imprescindíveis para uma compreensão mais dinâmica e atualizante da noção de aqui
e agora. Leitura esta observada nas obras performáticas de Allan Kaprow que, a todo o momento, parecem produzir olhares voltados para os
encontros humanos – nos quais podem ser encontrados os elementos que fazem do homem um ser constitutivo de si: o dialógico, o
improvisacional e o experimental (fatores tão relevantes para o exercício da prática gestáltica).
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RESUMO
O presente trabalho tem o objetivo de propor uma reflexão teórica a respeito da problemática da anorexia na contemporaneidade. Para tanto,
escolhemos realizar este estudo através de olhar psicanalítico, percorrendo especialmente as teorias de Freud e Lacan. Além disso, também
analisamos as contribuições mais recentes de psicanalistas contemporâneos. A frequência com que a anorexia se manifesta na atualidade leva
muitos a pensarem que se trata de um sintoma novo, uma nova doença tendo uma de suas principais causas a cultura contemporânea, na medida
que esta é caracterizada pela influência midiática e pela cultura da imagem e do culto ao corpo perfeito. Em conformidade com a psicanálise, é
necessário opor-se a esta conclusão, já que essa patologia não consiste em algo novo, visto que as primeiras documentações da doença remontam
ao século XVII. No entanto, é essencial sublinhar que a gravidade com a qual estes quadros de sofrimento se manifestam e o modo como alguns
pacientes apresentam-se nos dias de hoje nos levam a compreender que as mudanças trazidas pelo advento da contemporaneidade podem
contribuir para a ocorrência da anorexia. Levamos em consideração as repercussões das características da contemporaneidade no indivíduo
inserido neste contexto em que predominam o individualismo, o narcisismo e o consumismo. A metodologia empregada nesse estudo
compreende uma revisão bibliográfica e investigação teórica tendo como eixo a psicanálise em diálogo com a Sociologia, a Filosofia e a
Comunicação Social, privilegiando os pensadores que estudam o momento presente. A anorexia é caracterizada pela recusa do comer, e distorção
da imagem corporal. A anoréxica enxerga-se apenas como gorda, mesmo quando sua realidade é apresentada num estado debilitado e até mesmo
encontrando-se em uma magreza extrema. A palavra anorexia vem do grego, anorektos que significa falta de apetite ou inapetência deficiência ou
ausência de apetite. A abstinência da alimentação é um assunto atual, no entanto não teve seu inicio na contemporaneidade. Desde os primórdios
identificamos em momentos históricos distintos que a privação alimentar é estabelecida como um padrão de vida. Encontramos registros da
mesma tanto na mitologia grega como por volta dos séculos V e XVI, nos quais alguns casos foram analisados e descritos com características da
anorexia. Neste período histórico o jejum contínuo era observado em mulheres jovens, nas quais o transtorno apresentava-se como uma forma de
aproximar-se do divino e para não contaminar-se com o pecado do mundo. Partindo do pressuposto psicanalítico, é possível dizer que o corpo não
é somente biológico, ele vai além, é um corpo pulsional, que se encontra sobre o comando do gozo, ou seja, está em busca de satisfação de
maneira recorrente, e para que isso aconteça é preciso investimento em algo. No caso da anorexia, esse investimento é no nada. O predomínio
dos atos sobre as palavras, sinaliza a existência de uma hegemonia de respostas subjetivas pela via do gozo. A dificuldade de encontrar palavras e
sentido para o próprio sofrimento, sentimento de vazio e angústia é algo que os sintomas contemporâneos têm em comum. Na anorexia é
evidente a relação comprometida com o corpo, a distorção em relação ao mesmo é algo que nos remete a um momento anterior ao estagio
referente ao desenvolvimento emocional, onde o prazer é adquirido através da experiência com o próprio corpo, As anoréxicas se relacionam com
o corpo através da dor. Na anorexia podemos encontrar uma relação específica com a figura materna, esta durante a infância não permitiu o
sentimento de falta por parte da criança, o que viria a configurar na anorexia onde o sujeito mostra essa falta que não houve através da recusa do
alimento. A boca esvaziada de desejo denuncia uma falta que não houve.

Título:

AS TÉCNICAS PROJETIVAS E SUAS POSSIBILIDADES DE USO PELAS ABORDAGENS COMPORTAMENTAIS

390

Autor(es) Sávio Eric Santos Garcês; Virna Evelyn Rodrigues Cordeiro; Francisca Talitta Muniz Saboya
E-mail para contato: francisca.saboya@estacio.br
IES: ESTÁCIO FIC
Palavra(s) Chave(s): Técnicas projetivas. Testes. Abordagens
RESUMO
As técnicas projetivas usam estímulos pouco estruturados que proporcionam uma grande variedade de informações e permitem melhor
compreensão e avaliação nos aspectos qualitativos e comportamentais do examinando, fazendo com que haja uma interação do psicólogo com o
mesmo. A literatura sobre as técnicas projetivas e a perspectiva behaviorista ainda são limitadas, mesmo tendo como referência Skinner que
chegou a desenvolver uma ferramenta chamada de Somador Verbal, que apresentava as mesmas propostas das técnicas intituladas de projetivas e
que o fenômeno constatado neste teste, seria o mesmo das técnicas projetivas que eram usados em diagnósticos clínicos. O objetivo desta
pesquisa foi apresentar a compreensão dos alunos do curso de Psicologia sobre o uso das técnicas projetivas. Para atender ao objetivo delimitado,
realizou-se uma pesquisa aplicada, de abordagem quantitativa e de cunho descritivo. Participaram da amostra 64 alunos do curso de Psicologia
que atualmente encontram-se cursando a disciplina de técnicas de exames psicológicos em uma instituição de ensino privada. Para realização da
pesquisa, foi elaborado um questionário com questões que versavam sobre as técnicas projetivas, abordagem do psicólogo para o uso destas e
formação específica para manuseio das técnicas. Os dados foram tabulados e analisados a partir de estatística descritiva simples em Excel. No que
tange aos resultados encontrados, observa-se que 84,37% dos respondentes afirmam ser necessário que o profissional da Psicologia tenha alguma
capacitação específica para manuseio destas técnicas, enquanto 10,90% afirmaram não ser necessário capacitação específica, e 4,60% afirmam
não saber. Acerca do tipo de capacitação ser necessário para o manuseio das técnicas projetivas, 60,93% afirmam a necessidade de cursos diversos
sobre as técnicas projetivas; 43,75% apontam a relevância de uma especialização em Psicodiagnóstico; 17,18% sugerem uma formação em
Psicodiagnóstico e 3,12% formação em Psicanálise. No que se refere ao uso das técnicas projetivas, 76,56% dos respondentes afirmam que estas
só podem ser utilizadas e avaliadas por qualquer abordagem da Psicologia contra 17,18% que afirmam que é necessária alguma abordagem
especifica e 6,25% afirmam não saber. Sobre as abordagens específicas investigadas, apenas 14,06% da amostra acredita que as técnicas projetivas
podem ser usadas por psicólogos cognitivos comportamentais e 7,8% pelos analistas do comportamento, comparada às outras abordagens
apresentadas no estudo (Psicanálise, Psicologia Analítica, Psicodrama e Gestalt-Terapia). A partir das informações apresentadas, observa-se uma
preocupação por parte do profissional de Psicologia em formação, acerca de uma capacitação adequada para manuseio destas técnicas em sua
prática profissional. Observa-se a quebra no paradigma das técnicas projetivas como ferramentas exclusivas da perspectiva psicanalítica, no qual
se faz necessário estudos que ampliem o uso destas técnicas com a abordagem analítico-comportamental. Ressalta-se que as técnicas projetivas
são instrumentos que fornecem amostras comportamentais e permitem uma ampla variedade de respostas pelo examinando, facilitando o acesso
a comportamentos encobertos deste na prática do Psicólogo.
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RESUMO
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) caracteriza-se por um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade e
impulsividade, que acomete cerca de 3% a 7% das crianças em idade escolar. Apesar de sua prevalência na infância, estudos recentes têm
verificado diversos sintomas em adultos com diagnóstico de TDAH, com ocorrência em 4% da população. Esses indivíduos podem apresentar
déficits em diversos âmbitos, como no trabalho, nas relações sociais e no meio acadêmico. Os sintomas também podem incluir uma menor
capacidade para manter a atenção por um período longo, além de desorganização. Diante da amplitude de prejuízos causados em indivíduos com
TDAH, a investigação dos sintomas deve ser realizada em diferentes contextos, como na casa, na escola e no trabalho. O presente estudo teve
como objetivo traçar o perfil neuropsicológico de universitários com queixa espontânea de desatenção, considerando os critérios adotados pelo
Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais (DSM V). Participaram da pesquisa 10 estudantes de Psicologia e Geografia da
Universidade Federal Fluminense (Campos dos Goytacazes). A avaliação neuropsicológica dos participantes foi realizada em duas etapas: em um
primeiro momento, foram feitas entrevistas semiestruturadas, incluindo itens como dados sociobiográficos, psicossociais, de aspectos da
aprendizagem e dados clínicos. A segunda etapa constituiu-se na aplicação de testes neuropsicológicos com o objetivo de avaliar funções
cognitivas gerais e específicas. Utilizou-se o Instrumento de Avaliação Neuropsicológica Breve – NEUPSILIN, uma ferramenta clínica que se propõe
a descrever o desenvolvimento neuropsicológico ao longo do ciclo vital, da adolescência ao envelhecimento, tanto de indivíduos
neurologicamente saudáveis quanto portadores de quadros neurológicos, adquiridos ou de desenvolvimento. O teste é composto por 35
subtestes, que avaliam 8 funções neuropsicológicas tais como atenção, percepção, memória, habilidades aritméticas, entre outras. Os resultados
do teste de atenção total demonstraram que todos os 10 participantes obtiveram escores dentro da faixa ideal, considerando o nível de
escolaridade e idade (média do escore Z = 0,1). Com relação ao subteste de repetição de sequência de dígitos, apenas 2 indivíduos apresentaram
desempenho sugestivo de alerta de déficit (Z = -1,2). Apesar dos resultados positivos para as funções atencionais, a análise do teste de memória
total revelou que 50% dos participantes (n = 5) se encontram na faixa de alerta de déficit (Z entre -1,0 e -1,5). Quanto ao subteste de evocação
imediata, 1 participante obteve resultados que sugerem déficit de moderado a severo (Z = -1,9) e 1 universitário demonstrou resultados sugestivos
de déficit de gravidade importante (Z = -2,5). Além disso, 1 participante também obteve resultados sugestivos de déficit de gravidade importante
no subteste de memória semântica de longo prazo (Z = -2,7). Por fim, 20% dos universitários (n = 2) apresentaram resultados que sugerem déficit
de gravidade importante no subteste de memória visual de curto prazo (média Z = -3,3). A partir da análise dos resultados foi possível concluir que:
(a) os desempenhos nas tarefas atencionais, na maioria dos casos, não condizem com os relatos de queixas de desatenção por parte dos
universitários; (b) o déficit cognitivo pode estar relacionado às funções de memória, podendo causar prejuízos no desempenho acadêmico dos
participantes; (c) o instrumento utilizado para avaliação das funções cognitivas pode não ser sensível para o público em questão, considerando o
nível de exigência das rotinas acadêmicas. Diante disso, sugere-se uma avaliação minuciosa das funções cognitivas específicas, como a memória,
por meio de instrumentos voltados ao nível de escolaridade da amostra, para que seja possível revelar nuances do desempenho acadêmico dos
participantes, além de possibilitar o diagnóstico diferencial para as queixas relatadas.
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RESUMO
Atualmente nota-se que os baixos hábitos de sono estão presentes entre os estudantes universitários. As demandas acadêmicas e horários
escolares relacionam-se com a privação de sono, sonolência diurna, baixa qualidade de sono e piora no desempenho acadêmico. Vale ressaltar
que as modificações biológicas e sociais nessa população podem contribuir para mudar uma predisposição natural quanto aos horários de sono,
chamada cronotipo. De acordo com o cronotipo, os indivíduos podem ser classificados em: matutinos (dormem e acordam cedo), vespertinos
(dormem e acordam tarde) e intermediários (apresentam flexibilidade nos horários de sono). Geralmente os mesmos não estipulam regradamente
horários para dormir e acordar, esse fato durante as provas toma uma proporção maior. Com isso, este trabalho tem o objetivo de comparar o
ciclo sono e vigília e os componentes da atenção em estudantes universitários antes, durante e após a semana de provas, na cidade de Natal/RN,
que estudam no turno matutino e noturno. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Potiguar (Parecer:
1.547.806). A coleta de dados foi realizada uma semana antes das provas, na semana de provas e na semana após as provas, contudo os dados do
presente resumo se referem ao estudo piloto. Participaram do estudo piloto 16 alunos do curso de psicologia da Faculdade Estácio do Rio Grande
do Norte. Os instrumentos aplicados foram à escala de sonolência de Epworth (ESSE), o questionário a saúde e o sono, o questionário de
Matutinidade/Vespertinidade e o índice de qualidade do sono de Pittsburgh (IQSP). Foi observado que os universitários apresentaram baixos
hábitos de sono, pois durante a semana dormem tarde e acordam cedo e dormem menos tempo, enquanto que no fim de semana dormem e
acordam mais tarde, e em consequência tem uma maior duração de sono em relação aos dias de semana. Em relação à sonolência diurna,
constatou-se que 62% dos universitários apresentam pouca sonolência e 37% apresentam sonolência excessiva. O cronotipo dos universitários
caracterizou-se como sendo 35% cronotipo matutino, 25% intermediário, 20% bimodal e 20% vespertino. Em contrapartida observou-se que 18%
apresentam uma boa qualidade de sono e 81% uma baixa qualidade de sono. Com base no estudo preliminar, percebe-se que essa população
precisa de uma maior atenção voltada para os hábitos de sono e intervenções que visem otimizar a qualidade de sono.
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RESUMO
Os estudos acerca do uso de neuroimagens funcionais como complemento no diagnóstico da psicopatia estão em crescimento. Estudos realizados
por profissionais multidisciplinares através do uso de neuroimagens funcionais como: fMRI, PET-CT e SPECT, mostraram uma redução no
funcionamento da área límbica em indivíduos diagnosticados como psicopatas, o que implicaria em alterações comportamentais desses indivíduos.
É de concordância mútua entre os autores dos artigos estudados que o uso da neuroimagem é de grande valia para uma maior precisão no
diagnóstico da psicopatia, mas deve ser interpretado de forma cautelosa e não dispensa o uso de outros instrumentos, como, por exemplo, o
Psychopathy Checklist Revised (PCL-R; Hare, 1991). Seu uso seria de grande potencial e significância na identificação dos fatores de risco tanto
biológicos como psicossociais, sendo assim, as correlações neurais da psicopatia podem trazer vantagens sociais, clínicas e legais, auxiliando no
desenvolvimento de novos métodos para a prevenção e intervenção do comportamento antissocial. O objetivo do presente trabalho é apontar
como o uso de neuroimagens pode contribuir no diagnóstico da psicopatia, evidenciando as diferenças no funcionamento e na estrutura cerebral.
Foi realizada uma busca por artigos na SciELO, Google Acadêmico e PubMed em dois idiomas (inglês e português). Como critério para a inclusão foi
selecionado o artigo que apresentasse a correlação entre a psicopatia e o estudo de neuroimagem. Foram obtidos cinco artigos e uma dissertação.
A psicopatia é um transtorno de personalidade complexo e de etiologia desconhecida (KIEHL, et al., 2001). Através de alguns estudos feitos com
fMRI, foi possível constatar diferenças morfofuncionais específicas no cérebro de psicopatas em comparação com grupos controles saudáveis. No
trabalho de Sato, et al., (2011) foi sugerida a possibilidade da diferenciação entre psicopatas e grupos saudáveis a partir de medidas quantitativas
da massa cinzenta através da fMRI. Kiehl, et al., (2001) em um trabalho anterior constataram anormalidades no sistema límbico dos psicopatas em
comparação com criminosos psicopatas e controles saudáveis. Estudos apontam que a etiologia deste transtorno está inserida num contexto
multifatorial como: ambiental, biológico, psicossocial e comportamental. Assim, o diagnóstico da psicopatia quando relacionado ao estudo da
neuroimagem encontra-se ainda em construção, todavia, podendo vir a ser um valioso aliado de testes neurocomportamentais e até mesmo de
novos diagnósticos (DEL-BEN, 2005; VIEIRA, 2014; PAZ, 2015). Com base no levantamento bibliográfico, a neuroimagem analisada de forma
isolada não possui confiabilidade no diagnóstico da Psicopatia. A mesma deve estar acompanhada por outras avaliações, considerações do
contexto ambiental, contexto socioeconômico, predisposição genética e anormalidades biológicas. Deve-se levar em consideração a etiologia
multifatorial dos transtornos de personalidade, o que faz com que diversas características da psicopatia assemelhem-se com outros tipos de
transtornos. Os estudos da área encontram-se ainda em andamento e seu valor prático é promissor.
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RESUMO
O presente trabalho em andamento problematiza a questão do corpo trans e apresenta alguns resultados da pesquisa “Corpos e sexuações:
Interrogações da antropologia à psicanálise”. Pode-se afirmar que o desenvolvimento de uma tecnologia médico-científica, possibilitando
intervenções antes impensáveis no corpo produzindo corpos fora do registro da diferença sexual que põe em questão a identidade de gênero é a
razão dessa pesquisa. Objetivou-se problematizar se a transexualidade é inata ou adquirida e analisar a necessidade dos sujeitos trans de
produzirem outros corpos diferentes do dado ao nascer. O interesse em pesquisar a relação do sujeito trans com seu corpo iniciou-se com as
indagações: Nasce-se trans? É-se trans homem ou mulher desde o começo ou torna-se trans? E se torna trans, o que viabilizaria esse tornar-se? A
metodologia consistiu na investigação das questões levantadas na narrativa do trans homem João Nery e outros. Procedeu-se também a uma
pesquisa bibliográfica de artigos de livros e artigos de antropologia e psicanálise. Foi utilizada na pesquisa de artigos as bases de dados Scientific
Electronic Library Online (SciELO), no Google Acadêmico e os textos de apoio do blog da socióloga Berenice Bento. Em um primeiro momento
pesquisou-se nas abordagens biológicas e médicas, se a transexualidade é inata ou adquirida. E constatou-se a partir do DSM- 4 e do DSM-5 que a
psiquiatria e o campo das pesquisas consideram que o trans nasce com alguma patologia, e que esta poderia ser explicada por alguma ordem
biológica. Questionando a patologização do/a transexual nos ‘campos psi’, os campos filosóficos e antropológicos seguem em outra direção na
abordagem dessa problemática. Considerando a perspectiva antropológica vêm se pesquisando se o corpo do trans seria então marcado pelo
discurso. Do trabalho de leitura e pesquisa realizado até o momento mapeou-se, nos autores pesquisados, que o sexo biológico não limita o
gênero e que o corpo pode ser interpretado e modificado culturalmente sem a limitação do binarismo. Pode-se inferir que as relações entre sexo e
gênero não são a-históricas e são independentes do contexto cultural. Pode-se extrair do discurso filosófico que problematiza o gênero que as
identidades ‘trans’ são inseridas no campo das identidades não inteligíveis, por estarem fora do registro binário. A partir do estudo da história de
João Nery e de outras histórias pode-se mostrar a hipótese que a experiência trans não é inata, mas advém de jogos de verdades e de brincar, para
além da matriz heterossexual, maculada pela cultura. O corpo não é um dado a priori, fixo, natural, mas fabricado. Pode-se concluir que em uma
sociedade heteronormativa compulsória que patologiza diferentes modos de gozo e de se relacionar existem sujeitos que escapam a maculação do
corpo, ou seja, que não foram cirurgiados por tecnologias discursivas precisas que determinam e validam as formas apropriadas e impróprias dos
corpos, corpo-homem e corpo-mulher.
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RESUMO
O presente trabalho é fruto de observações obtidas em um estágio básico, realizado em uma Clínica Médica e Psicológica credenciada pelo
DETRAN, situada na cidade de Ubá - MG. O estágio foi iniciado com respaldo na informação de que os testes psicológicos são procedimentos
sistemáticos de observação e registro de amostras de comportamentos e respostas de indivíduos com o objetivo de descrever e/ou mensurar
características e processos psicológicos, compreendidos tradicionalmente nas áreas emoção/afeto, cognição/inteligência, motivação,
personalidade, psicomotricidade, atenção, memória, percepção, dentre outras, nas suas mais diversas formas de expressão, segundo padrões
definidos pela construção dos instrumentos (Resolução CFP nº 005/2012). Buscamos fundamentar quantitativamente a observação feita no
período de estágio, onde observamos um melhor desempenho das candidatas do sexo feminino, frente a uma bateria que contemplava dois testes
de atenção, um teste de inteligência e um de personalidade, sendo eles: TACOM-A, TADIM, R1 e PALOGRÁFICO respectivamente. A proposta do
estudo em questão não é definir superioridade de um gênero sobre o outro, mas sim analisar com base em resultados quantitativos a diferença no
número de aprovação de homens e mulheres em processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Foi realizado um levantamento
de atendimentos diários divididos em categorias e subdivididos por sexo. O tempo de observação foi de um ano e o número de candidatos listados
895. O principal dado observado foi um maior número de candidatos do sexo masculino submetidos ao processo. Em contra partida confirmando a
hipótese inicial temos um maior número de candidatas aptas em relação aos candidatos. E um total quase que dobrado de candidatos masculinos
inaptos comparados a candidatas do sexo feminino. Outro dado que sustenta a hipótese levantada é o de um maior número de reexames
masculinos em relação de reexames femininos. Frente aos resultados obtidos e da análise dos dados que ainda está sendo realizada com bases em
bibliografias atuais, podemos perceber a possibilidade de utilização desses dados para difundir novos estudos que possam relacionar a importância
da avaliação psicológica na diminuição de acidentes de trânsito causados pela falta de atenção por parte do condutor; relações neurológicas que
justifiquem a diferença de desempenho de ambos os sexos frente aos mesmos instrumentos psicológicos, entre outros. De forma geral pode-se
afirmar a existência de fundamento na hipótese inicial que impulsionou o estudo, que candidatas do sexo feminino apresentam um melhor
desempenho, frente a uma bateria de funções mentais para motoristas.
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RESUMO
A internet hoje possibilita encurtar espaços, favorecendo assim a comunicação entres as pessoas, além de facilitar a interação e a seleção de
temas de interesse pessoal. Afim de melhor compreendero que está sendo produzido e discutido entre pacientes de cirurgia bariátrica, recorri a
comunidades virtuais, grupos em redes sociais criados pelos próprios pacientes para troca de experiências ou pelas equipes médicas para ter mais
um canal informativo. Já existem grupos dos mais variados assuntos, são poucas as produções científicas sobre cirurgia bariátrica que exploram a
subjetividade dos pacientes e um número menor ainda para as produções que utilizam o ciber espaço para isso. O método utilizado para a
pesquisa foi a pesquisa de campo etnográfica por meio de observação participante. Além da pesquisa on-line foram realizadas visitas aos
encontros promovidos pelas equipes médicas, com palestra sobre o tratamento e procedimentos, apresentação da equipe e momento de “tira
dúvidas”. A hipótese inicial era a de que encontraria nos grupos aquilo que não era dito nas palestras como truques de como burlar o tratamento,
reforço de esteriótipos e incentivo aos que ainda não iniciaram os procedimentos, porém tudo isso foi encontrado primeiro e mais explicitamente
nas reuniões e nos grupos o que prevalece são as interações de “tira dúvidas”, sobre exames, planos de saúde, indicação de médicos e etapas do
processo. Entre todas as postagens um símbolo se destaca, a Borboleta. Um tipo de publicação muito frequente são os das fotos de antes e depois
da intervenção cirúrgica, e geralmente no texto que acompanha a imagem vem uma referência à borboleta. Postagens só com uma imagem de
uma borboleta também aparecem, sempre com as expressões: “quando eu for borboleta...”, “Quero ser borboleta...”, “Hoje sou borboleta...”, etc.
Me identifiquei em cinco grupos como pesquisador, fiz publicações pedindo aos membros que compartilhassem suas experiências e falassem
sobre o que é para eles a borboleta. A partir da observação e das respostas, pude fazer uma análise mais apuradas e as categorias nativas que
apareceram foram a da “Lagarta”, “Casulo”, “Metamorfose” e “Borboleta”. Categorias essas que não só marcam as etapas do processo terapêutico
como definem corpos. A categoria “Lagarto” traz em si a imagem de um bichinho “feio”, gordo, pesado, com o corpo dividido em gomos, que se
movimenta pouco e come muito e é a categoria utilizada para marcar a primeira etapa do processo, a fase que precede o pré operatório e isso
vem antes da construção do “Casulo” que será montado pela equipe médica, o período de reclusão, é onde o nativo “compreende que pode ser
uma linda borboleta” e já que foi a equipe médica que o colocou no “Casulo”, só ela pode tira-lo e abrir o caminho para a “Metamorfose” que
representa o pós operatório, é na metamorfose (fora do casulo) que tudo vai acontecer e se transformar, é uma fase que pode durar três meses
ou a vida toda e a responsabilidade toda é atribuída a força de vontade. Era para ser a ultima etapa, mas a “Borboleta” pode representar um
período longo assim como um período curto e pode se sobrepor com a “Metamorfose” que pode acabar transformando o nativo em “Lagarta”
novamente, ao que tudo indica há uma associação com a fase do “Casulo” no pré operatório. Conclui-se que existem nos grupos on-line uma
produção significativa acerca da subjetividade individual e coletiva que estão sendo pouco exploradas, assim como estudos sobre a intervenção
cirúrgica para a obesidade e a subjetividade de quem se submete a ela e cria mecanismos que auxiliam o indivíduo a encarar o processo, que é
intenso, com mais leveza.
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RESUMO
A lei nº 10, 639, trouxe através de suas diretrizes a obrigatoriedade da inclusão dos conteúdos de cultura e História Afro-Brasileira em todas as
instituições de Ensino Regular no Brasil. Esta medida visa dentre outras metas, a redução da discriminação étnica através do conhecimento e
valorização da riqueza cultural que compõe a diversidade do povo brasileiro. Além dos benefícios previstos, esta medida legal traz como benefício
adjacente, a promoção de saúde através do desenvolvimento da autoestima nos alunos. Embora importante, a aplicação da lei nº 10, 639, pode
não ser realizada adequadamente por uma série de fatores, sendo assim, esta pesquisa visa investigar possíveis correlações entre o impacto da
satisfação profissional, da percepção da importância e conhecimento desta lei e a qualidade da aplicação da mesma. Para tanto, foi desenvolvido
um questionário composto por itens que mensuram estes campos. Este questionário será aplicado em no mínimo trezentos professores do 6º ano
do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, que atuem em instituições de Ensino Regular na Baixada Fluminense, RJ. Os resultados finais
obtidos serão analisados com auxílio de um programa de análises estatísticas SPSS - Statistical Package for the Social Sciences. Os resultados
permitirão não apenas identificar, correlacionar e mensurar a força das possíveis correlações – direta ou inversamente proporcionais entre
variáveis nos campos supracitados, como também, podem facilitar o desenvolvimento de estratégias para minimizar possíveis fatores que
comprometem os resultados desejados pela lei 10,639 por esta medida legal. Esta pesquisa encontra-se em andamento, nesta etapa estão sendo
aplicados os questionários em professores que atendam aos requisitos mencionados anteriormente e analisadas as já realizadas entrevistas.
Resultados preliminares apontam que 66% dos professores desconhecem as diretrizes fundamentais da lei, 66% afirmaram que houve uma data
comemorativa importante anexada ao calendário escolar, todavia não souberam dizer que foi o dia da consciência negra; 50% erraram quanto ao
conhecimento das disciplinas que devem oferecer conteúdo que se refere a cultura e História Afro-Brasileira, todavia, 66% souberam dizer que
esta lei vale para Instituições públicas, privadas e oficiais, de Ensino fundamental e Médio. Até o presente momento, é possível identificar que a
maioria dos professores já entrevistados apresentam desconhecimento dos objetivos gerais da lei 10, 639; quanto as instituições e disciplinas que
devem incluir conteúdos de História e cultura Afro-brasileira. Estes fatores comprometem não apenas o cumprimento do que determina a lei,
como também, compromete seus objetivos, já que a qualidade do trabalho neste sentido, também pode ficar comprometido.
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RESUMO
Na atualidade, o envelhecimento populacional é um fenômeno visibilizado em contexto mundial. No contexto brasileiro, entre os anos de 1960 e
2010 a população de idosos aumentou consideravelmente passando de 3,3 milhões para 20,5 milhões. Esse concreto envelhecimento populacional
na atualidade é decorrente do aumento da expectativa de vida, do desenvolvimento social e das melhorias na qualidade de vida no Brasil. As
representações sociais são consideradas uma construção de significado oriunda da interação do meio social. Nesse sentido, as representações
sociais modificam as ações do indivíduo em determinados contextos, refletindo em suas atitudes e ações. Analisar as representações sociais
destinadas à pessoa idosa nos possibilita conhecer mais de perto os significados que carregamos e influencia dessas concepções, na forma como
esse grupo se percebe, nos papéis que são estabelecidos para eles e da maneira como são visibilizados socialmente. A velhice é destacada por
concepções que denigrem a sua imagem, corroborando assim, para serem alvos de preconceito e discriminação. Entendendo o ensino superior
como um espaço significativo na construção e manutenção de crenças que a comunidade científica apresenta sobre a velhice, este estudo tem
como finalidade, conhecer às percepções que estudantes do 1º, 5º e 10º semestre do curso de Psicologia construíram acerca da velhice. Trata-se
de um estudo de natureza quantitativa com base correlacional realizada em cinco instituições de ensino superior (ESTÁCIO, UNIFOR, UFC, UECE e
FATECI) na cidade de Fortaleza/CE. Participaram deste estudo 473 estudantes de Psicologia do 1º, 5º e 10º semestre. A coleta de dados ocorreu no
período de novembro/2015 a maio de 2016. Foi aplicado um questionário sociodemográfico e a Escala para Avaliação de Atitudes em Relação ao
Idoso. Este instrumento apresenta 30 pares de adjetivos categorizados em quatro domínios fatoriais: 1) Cognitivo; 2) Agência; 3) Relacionamento
Social; 4) Persona. Entre os participantes, 80,1% (n=379) são do sexo feminino e 19,9% (n=94) do sexo masculino. Em relação ao estado civil, 79,9%
(n=378) dos participantes são solteiros, 13,7% (n=65) casados, 3% (n=14) pessoas em união estável, 2,1% (n=10) divorciados, 1,1% (n=5) viúvos e
0,2% (n=1) outro. Referente ao semestre da graduação predominou o 5° semestre com 43,1% (n=204), seguido pelo 1° semestre com 38,9% (n=
184) e 10° semestre com 18% (n=85). Além disso, 51,6% (n=244) afirmaram que já cursaram disciplinas que tratavam sobre a temática da velhice.
A maioria dos estudantes 72,1% (n=341) considera seu conhecimento sobre a velhice como “RAZOÁVEL”. E 37,8% (n=179) alunos considera que
sua formação acadêmica em Psicologia contribuiu “MUITO” para esse conhecimento sobre a velhice. Os participantes da pesquisa consideraram
em sua maioria que o idoso é “Muito” sábio 61,1% (n=290). 40,4% (N=191) acham que os idosos são interessados pelas pessoas. 40% (n=189)
descrevem o idoso como “Muito construtivo” e 34,9% percebem os idosos como “muito” generoso. Porém no critério de sociabilidade, 37,6% (n=
178) dos estudantes consideram que os idosos são “Mais ou menos” Isolado /Integrado. De modo geral, dentre os itens que sobressaíram da
escala de atitudes em relação ao idoso, 29,8% (n=141) acreditam que os idosos são “um pouco” desvalorizados. Esses dados revelam que a fase da
velhice está associada a estereótipos positivos (sábio, interessado pelas pessoas, construtivo, generoso) e negativos (desvalorizado, lento). Os
aspectos negativos estão atrelados a explicações biológicas que muitas vezes estão atrelados aos idosos pelo critério da idade cronológica,
deixando de lado o aspecto subjetivo do envelhecer. Podemos considerar que a Psicologia ainda precisar investir em discussões e produções de
conhecimento em relação à velhice. Percebemos a necessidade de investimentos em relação às políticas públicas, práticas educacionais e
científicas que problematizem sobre o período da vida relacionada à velhice.
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RESUMO
O diagnóstico do TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) é eminentemente clínico e apoia-se em sistemas classificatórios tais
como o CID-10 e o DSM-V. Os sintomas incluem a tríade de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que devem prevalecer em mais de um
ambiente, além de ser necessário que os sintomas estejam presentes antes dos 12 anos de idade. Na prática do dia a dia observa-se que muitas
crianças e adolescentes são encaminhados para os consultórios médicos, para diagnóstico, pelo próprio professor que acompanha estes indivíduos
no ambiente escolar. O objetivo deste estudo foi investigar o conhecimento de professores e estudantes das áreas de educação e saúde sobre as
características apresentadas nas crianças e adolescentes com TDAH. O método utilizado para este estudo foi a aplicação de um questionário
contendo 15 perguntas sobre os sintomas e as características do transtorno. Consistiu em uma amostra de 29 profissionais e estudantes que
participavam de um curso de aprimoramento sobre dificuldades de aprendizagem promovido pela UFF – Campus Campos dos Goytacazes e
deveriam responder às perguntas antes do início do curso. Os dados coletados foram submetidos à análise estatística. Identificamos que: (a) 45%
dos profissionais acreditam que a impulsividade não consiste em um dos sintomas do TDAH; (b) 45% dos estudantes referiram que as dificuldades
de aprendizagem sempre estão presentes nas crianças e adolescentes com TDAH; (c) 45% dos profissionais e a mesma porcentagem dos
estudantes afirmaram que as pessoas com TDAH não apresentam nenhum comprometimento na vida social; (d) 61% dos estudantes não referiram
que o metilfenidato seja um dos medicamentos utilizados para o tratamento de TDAH e (e) 61% não identificaram que o transtorno depressivo
seja uma das comorbidades comuns deste transtorno. Na comparação entre os grupos de profissionais e de estudantes, não foram evidenciadas
diferenças significativas entre a taxa de respostas corretas do questionário. Concluímos que, de maneira geral, os profissionais e estudantes das
áreas de educação e saúde apresentam o conhecimento teórico básico para as principais questões que permeiam os sintomas e as características
do TDAH. Entretanto, observa-se que ainda existem concepções equivocadas acerca do transtorno, tanto na prática de alguns profissionais quanto
nas significações de parte dos estudantes, o que demonstra uma lacuna na formação teórica destes indivíduos. Neste sentido, os cursos de
aprimoramento, tais como o ministrado, devem ter como enfoque um maior aprofundamento das características do TDAH e, principalmente,
discussões e possibilidades práticas a fim de uma intervenção mais efetiva no que se refere às crianças no dia a dia da sala de aula.
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RESUMO
Recentemente, a incidência de casos de infecção pelo vírus Zika impôs a intensificação do cuidado da gestante durante o acompanhamento prénatal, devido a associação com os casos atuais de microcefalia em recém-nascidos. Mulheres em diversos momento da gravidez foram infectadas e
convivem com a possiblidade de terem seus bebês afetados por alguma complicação. Trata-se de uma doença nova, com estudos ainda iniciais,
portanto, há muitas dúvidas e poucas certezas. Em função dessas dúvidas e das associações já comprovadas entre a infecção e as sequelas nos
bêbes, as mulheres que foram infectadas pelo vírus durante a gestação vivenciam diversas emoções negativas como angústia, medo, insegurança e
impotência. Tais emoções e dúvidas vivenciadas por essas mulheres enquanto gestantes podem suscitado nelas questionamentos acerca da
interrupção da gravidez. O objetivo geral desta investigação consiste em analisar as representações sociais acerca do Zika Vírus construídas por
mulheres que tiveram confirmação do vírus durante a gestação na população no Estado do Rio de Janeiro. Trata-se, de um estudo exploratório e
descritivo de cunho qualitativo, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Foi realizado através de entrevistas semi-estruturadas com
aplicação de um breve questionário com dados sócio demográficos. Os participantes da pesquisa foram 19 (dezenove) puérperas moradoras no
Estado do Rio de Janeiro, que tiveram confirmação laboratorial para o Zika durante a gestação. Os dados foram coletados no Ambulatório de
Hepatites Virais da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) em parceria com outros pesquisadores da FIOCRUZ. Para o presente trabalho serão
apresentados os resultados das perguntas referentes aos questionamentos acerca da interrupção da gestação, ou seja, se pensaram em algum
momento em interromper a gestação, se gostariam de ter esse direito, como foi isso para elas quando tiveram a confirmação do vírus. A maioria
das mães relatou que em nenhum momento passou pela cabeça delas realizar a interrupção da gestação, especialmente em função das suas
crenças religiosas. Mas, três mães relataram que elas e seus parceiros pensaram sim na possibilidade de interromper a gestação, uma delas tendo
relatado inclusive ter sido incentivada não só pelo marido, mas por outros familiares. A maioria das participantes relatou ser contra a realização do
aborto em qualquer circunstância e que a interrupção da gestação não deveria ser direito de nenhuma mulher independente da vontade dela.
Todas as respostas contrárias à mulher poder ter liberdade em escolher o que deseja fazer estão ancoradas em fortes crenças religiosas, em
argumentos como “Deus é o dono da vida e só ele que tira”. Conclui-se que a maioria das mulheres se mostrou com medo do desconhecido ao
encontrarem-se gestando e tendo sido infectadas pelo zika vírus, mas não pensaram em interromper a gravidez. Embora a maioria tenha sido
contrária, uma pequena parte delas gostaria de ter o direito de fazê-lo caso desejasse. A problemática do aborto não se desvencilhou das questões
ético-morais que decorrem de valores universalmente reconhecidos de que a vida humana é inviolável. A escolha moral tem como influência a
família, o matrimônio, a religião.
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RESUMO
O comportamento motor no primeiro ano de vida é a ferramenta principal para o bebê exteriorizar seus desejos físicos e psíquicos. A atividade
motora tem, junto com a sensorial, um importante papel, graças ao qual o indivíduo explora e maneja o meio. Ou seja, os potenciais do
desenvolvimento não requerem unicamente a manutenção dos processos orgânicos, mas, o intercâmbio com o ambiente. Esta relação é de vital
importância; na primeira infância, a sua qualidade tem uma influência determinante na orientação do temperamento, da personalidade e
encaminha a descoberta do seu EU, gerando uma construção gradual de sua personalidade. Desta forma, a qualidade de estímulos nos primeiros
anos de vida se faz necessário pelo seu papel formador, na primeira infância para as aquisições do pensamento abstrato no futuro. O correto
direcionamento das estimulações pode levar a uma diminuição das incapacidades ou condições indesejáveis, principalmente em indivíduos de
baixa renda pouco estimulado no lar, que estejam em creches públicas que, por causa de suas circunstâncias pessoais, apresentam alto risco de
aprendizagem motor. O papel do fisioterapeuta neste contexto torna-se imprescindível, porque sua carreira tem entre seus objetivos avaliar,
reabilitar e prevenir sequelas que acarretam prejuízos futuro. Portanto com o objetivo de demonstrar a necessidade do profissional de reablitação
neste ambiente, realizou-se uma pesquisa interventiva com um delineamento quase experimental em seis creches públicas,onde três creches eram
do Grupo Controle(GC) e três do Grupo Intervenção(GI), sendo realizadas dez sessões estimulatória em bebês de seis meses a um ano de idade no
total de 29 crianças,(16 no GI,13 no GC) que duraram 15 minutos por indivíduo, utilizando exercícios que estimularam os padrões de perseguição
visual, manipulação e ganho de postura. Os resultados evidenciaram que respostas motoras emergem do incentivo cognitivo para realizar tarefas
com menor gasto energético, mas com eficiência. Incentivar um bebê a fazer incursões exploratória motora gera estratégias cognitivas, que serão
fixadas e repetidas conforme a sua eficácia, demonstrando que o meio externo, pode influenciar as aquisições de conhecimento em construção
sucessiva de experiência anterior como base de novas aquisições. A ausência de atividades motoras que estimulem o ganho de novas posturas,
torna-se um dos grandes problemas apontados nesta pesquisa, onde o déficit cognitivo motor ocorreu de forma peremptória nos pós-teste do
grupo controle. Em contrapartida as crianças do Grupo Intervenção ao receber a intervenção da fisioterapia com padrões normais de movimentos
com uso de brinquedos adequados com sons, músicas reconhecimento corporal, teve aumento de atividades e movimentos geradores de
pensamentos complexos para aquisições da meta que o próprio bebê estipulou como alvo, aumentando o repertório das práxis o que determinou
o ganho cognitivo refinado em relação ao Grupo Controle
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RESUMO
Recentemente a incidência de casos de infecção pelo vírus Zika impôs a intensificação do cuidado da gestante durante o acompanhamento prénatal, devido a associação com os casos atuais de microcefalia em recém-nascidos. Mulheres em diversos momento da gravidez foram infectadas e
convivem com a possiblidade de terem seus bebês afetados por alguma complicação. Trata-se de uma doença nova, com estudos ainda iniciais,
portanto, há muitas dúvidas e poucas certezas. O objetivo geral desta investigação consiste em analisar as representações sociais acerca do Zika
Vírus construídas por mulheres que tiveram sintomas do vírus durante a gestação na população no Estado do Rio de Janeiro. Trata-se, de um
estudo exploratório e descritivo de cunho qualitativo, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Foi realizado através de entrevistas
semi-estruturadas com aplicação de um breve questionário precedido por uma tarefa de evocação livre. Os dados das questões abertas foram
analisados de acordo com a análise temático-categorial proposto por Bardin. Os participantes da pesquisa foram 32 (trinta e duas) puérperas
moradoras no Estado do Rio de Janeiro, onde 19 (dezoito) delas tiveram confirmação laboratorial para o Zika e 13 (quatorze) permaneceram como
suspeitas. A confirmação do vírus aconteceu para quase a totalidade das participantes através de exames de sangue e/ou urina, com exceção de
uma puérpera em que foi realizado o exame no leite materno. Os dados foram coletados no Ambulatório de Hepatites Virais da Escola Nacional
de Saúde Pública (ENSP) em parceria com outros pesquisadores da FIOCRUZ. Para o presente trabalho serão apresentados os resultados da
pergunta aberta referente aos sentimentos e pensamentos que a puérpera apresentou quando surgiram os primeiros sintomas da infecção quando
ainda estavam grávidas. As categorias mencionadas foram: desespero, microcefalia, medo, expectativa/incerteza, choro, preocupação, angustia,
fé, susto. A maioria relatou ter sentido muito desespero no momento em que teve os sintomas, tendo chorado bastante e sentido muito medo e
angustia. Muitas informaram que o maior medo era que a criança nascesse com alguma má formação, especialmente a microcefalia, ou que
ficasse com alguma sequela causada pela doença. Relatam que sentiram um susto muito grande quando notaram as manhas vermelhas e que os
sentimentos negativos vivenciados se relacionam com a incerteza do que podia acontecer ao bebe. Nesse momento, algumas apegavam-se à fé e
ansiavam para que nada de ruim acontecesse. Concluímos através dos dados coletados que essas puérperas se sentiram muito impotentes durante
o ocorrido, que a falta de informações sobre a doença provocou muito desespero, apreensão e sensação de desamparo. O fato de não saberem
exatamente quais são os prejuízos que a criança poderia ter, gerou um grande temor em função da possibilidade de a criança nascer com
microcefalia, alguma má formação congênita ou ficar com alguma sequela que prejudicasse o seu desenvolvimento. Trata-se, portanto, de uma
representação social permeada por conteúdos e afetos bastante negativos.
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RESUMO
Para a sociedade a psicologia ainda hoje está vinculada à psicoterapia. A Psicologia porém, vai muito além da função terapêutica. Uma das suas
vertentes é o estudo do comportamento (behaviorismo). As técnicas baseadas no behaviorismo ou comportamentalismo, podem ser ferramentas
úteis quando aplicadas criteriosamente tanto na parte clínica quanto analisando um comportamento coletivo como as redes sociais. Profissionais
ligados à Propaganda, vêm se utilizando da teoria do behaviorismo para sedimentar um público fiel aos seus produtos. Ao focarmos nas mentes
desse público, ora em posição cidadão ou consumidor, nos deparamos com o seguinte questionamento: Como se dá a utilização de técnicas do
behaviorismo em propagandas? E quais os impactos dessa propaganda em uma sociedade? Para entendermos esses questionamentos a pesquisa
tem por objetivo: Descrever os modos de uso da teoria da aprendizagem por consequências e da teoria da aprendizagem por observação em
campanhas publicitárias, através de vídeos publicitários. A metodologia utilizada foi a descritiva com análise de conteúdo. A pesquisa foi dividida
em 2 fases: O primeiro módulo, diz respeito a seleção e análise dos vídeos, é o que vamos tratar nesse momento. O segundo momento foca a
identificação e a análise desse comportamento pelo público submetido a sessão de vídeo. Esta segunda parte será desenvolvida a posteriori. Na
fase 1, foram selecionados para a pesquisa 3 peças premiadas na última edição do festival Cannes Lions (2016), o mais importante evento de
propaganda no mundo. Os vídeos foram acessados na internet no mês de abril de 2017. Após assistir aos vídeos diversas vezes, emergiram vários
pontos que iremos destacar a seguir. O primeiro vídeo deles foi produzido para a campanha publicitária da Harvey Nichols, uma empresa
reconhecida internacionalmente por vender produtos especializados em moda e beleza. Esta campanha tem como comportamento alvo reduzir o
número de furtos nas suas lojas. O segundo vídeo faz parte de uma campanha de uma ONG indiana, a Make Love Not Scars, para combater o
ataque contra mulheres com utilização de ácido concentrado, convocando as pessoas a se engajarem em uma ação contra a venda livre deste
produto químico. E, finalmente, o terceiro vídeo, anuncia um produto criado pela empresa Pantene que promete ajudar a valorizar a relação paifilha combinando cuidado e atividade lúdica. Como resultado, identificamos elementos das técnicas behavioristas em cada peça publicitária. Fato
estes que poderiam afetar diretamente os comportamentos humanos (adequados ou inadequados). Assim, constatou-se que a principal estratégia
utilizada para tentar modificar o comportamento alvo do tipo inadequado, assinalado nas propagandas da Harvey Nichols e da ONG Make Love
Not Scars, foi o emprego de estímulos aversivos. Além disso, a Harvey Nichols associa o comportamento considerado adequado a um programa de
recompensas. Já a propaganda da Pantene trabalha com um modelo de comportamento alvo considerado adequado que é a proximidade na
relação pai-filha. A estratégia foi de aprendizagem por observação. Foram apresentados também estímulos reforçadores desse comportamento
através da repercussão na mídia. Foi observado ainda que o uso de recursos da internet, como as hashtags, são reforçadores de comportamentos,
como pode ser verificado pelos índices de compartilhamento na rede das propagandas selecionadas. Portanto, conclui-se que mediante análise
apropriada os elementos de técnicas behavioristas foram passíveis de identificação nas peças publicitárias e seus modos de uso ficaram claros. Em
vista da repercussão que tais campanhas podem alcançar, produzindo inclusive efeitos benéficos ou nocivos (a depender de critérios éticos
aplicados), se faz necessária uma reflexão mais profunda do conteúdo dessas propagandas para que possamos visualizar e medir o impacto dessas
no público.
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RESUMO
O presente trabalho mostra os primeiros resultados da pesquisa produtividade em desenvolvimento que tem por título Ódio e Sexualidade. A
constatação de manifestações de ódio na atualidade dirigido às mulheres, aos homossexuais, aos transexuais e às travestis justifica o
desenvolvimento desse trabalho que pretende investigar a relação desse afeto com o sexual. O levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública estima que devem ter ocorrido entre 129,9 mil e 454,6 mil estupros no País em 2015. A história de ódio e aversão odiosa aos homossexuais
no Brasil vem colocando o país como um campeão mundial de crimes homofóbicos e transfóbicos. Objetivou-se produzir um mapeamento das
características da sociedade brasileira que vem contribuindo para intensificação do ódio vinculado a sexualidade e seus efeitos nefastos na
atualidade e contribuir com os resultados obtidos para ampliação do debate sobre o assunto e com a clínica psicanalítica. Procedeu-se a uma
análise metapsicológica de narrativas de sujeitos que foram objetos de manifestações de um ódio irracional pelo fato simplesmente de ser mulher
ou homossexual, ou transexual ou travesti. Utilizando o método genealógico, desenvolvido por Foucault, foi possível estabelecer uma análise
sobre ódio e sexualidade na biopolítica contemporânea. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica de artigos nas bases de dados Cientifica Eletrônico
Library Online (Sacie-lo), que possibilitam avançar na discussão e entendimento do assunto. Observou-se na análise das transformações
biopolíticas, que suas técnicas de poder ao gerenciar e controlar os sexos e os gêneros, e prescrever papel específico de conduta sexual ao homem
e à mulher, geram as figuras desviantes ou anormais. Tais figuras são rejeitadas como contrárias às normas como se vê na homofobia e na
transfobia. Constatou-se que a homofobia incide majoritariamente nos homens sexualmente passivos ou que apresentam um comportamento
identificado como próprio ao feminino. Inseridos no campo da psicopatologia, os transexuais, olhados pejorativamente em sua própria identidade
por não seguirem, como os homossexuais, as regras de inteligibilidade da lógica binária, gera em determinados sujeitos um ódio explícito. Pode-se
inferir pelos dados analisados que, no caso da transexualidade e da travestilidade, o ódio generalizado pode ganhar contornos radicais e culminar
em homicídios. Pode-se inferir que tais figuras não são consideradas como sujeitos, mas como seres abjetos, exteriores a uma cultura de matriz
heterossexual. Pode-se constatar que esse inassimilável, que viabiliza o campo do assimilável, ameaça e provoca medo e nojo. Mais que isso,
provoca um ódio irracional no contexto contemporâneo onde, ao mesmo tempo, em que patologiza os transexuais possibilita sua visibilidade. Tal
manifestação de ódio está relacionada com a presença de um traço feminino, que se marca pela incompletude e de uma lógica que não se regula
pelo falocentrismo. Pode-se constatar, na análise de dados das manifestações de ódio em relação às mulheres, que este advinha não de uma
passividade especificamente, mas também dessa marca de incompletude, o que levou a hipótese que um ódio ao feminino na atualidade resulta
de um horror a ameaça de perda de poderes masculinos em uma sociedade cuja lógica de pensabilidade dominante é falocêntrica.
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RESUMO
Este trabalho compõe a pesquisa de iniciação científica em andamento “O ódio na constituição subjetiva contemporânea”, financiada pela FAPERJ.
Levanta-se a problemática: qual o lugar do ódio em nosso psiquismo e sua relação com a função da realidade. O objetivo deste presente trabalho é
localizar o ódio na formação subjetiva, à luz da psicanálise, a fim de pensarmos sobre seus excessos nos dias atuais. Utilizou-se como metodologia
a pesquisa bibliográfica que aborda o ódio na constituição psíquica e a realidade em psicanálise. Os artigos foram pesquisados nas bases de dados
Scientific Electronic Library Online (SciELO). Como conhecer a realidade? Não conhecemos. Lacan salienta que na perspectiva freudiana a
‘realidade é precária’, ‘seu acesso é precário’. O aparelho psíquico busca a descarga de qualquer aumento de estímulos, sentidos como desprazer.
Logo, o princípio governante é o prazer. Temos a capacidade de fantasiar o que necessitamos ou desejamos, como um bebê que alucina o seio
antes de irromper em gritos de fome. Sob o jugo do princípio de prazer há satisfação nos sonhos, delírios, alucinações. A formação da realidade dáse lentamente, pela formação de outro princípio, o princípio de realidade que começa a se formar justo pela insatisfação ou frustração de uma
pulsão. O bebê não viveria só de alucinar. Num estado inicial, a sensação de fusão (mãe/bebê) esconde um corpo fragmentado, não unificado que
não lhe dá recursos para suportar o desprazer, ele expulsa de si as sensações e objetos desprazerosos para o externo e os odeia. Aferiu-se que a
primeira função do ódio é possibilitar a primeira experiência de realidade (o que está fora e dentro). Para o posterior desenvolvimento da ‘função
da realidade’ aparece a consciência como peça fundamental aliada aos órgãos sensoriais e nutrida por eles. Com a atenção, a consciência poderia
pesquisar o mundo através dos sentidos e registrar os resultados por um sistema de notação, cuja memória faz parte deste. A repressão, que serve
ao princípio de prazer por afastar as ideias insuportáveis, pode ser substituída por um ‘julgamento imparcial’, onde as ideias são consideradas
falsas ou verdadeiras através da comparação com a memória que se tem da realidade. O pensar é considerado como a possibilidade de tolerar um
aumento de estímulos, é uma ‘atuação experimental’ que atenua o desprazer, evita a insurreição da pulsão em ato ou ódio. Mas se o pensar não
mediar pulsão e realidade, o princípio de realidade perde força e o princípio de prazer nutre a atuação. Esta ação (‘acting out’) corresponde ao que
foi esquecido e reprimido e substitui o recordar; tem a intenção inconsciente de contar uma história, como o sintoma, faz parte de uma cena da
novela pessoal do sujeito. Oposto ao ‘acting out’ que, ainda, está direcionado ao Outro, pode ocorrer a ‘passagem ao ato’ que se refere ao que
não foi simbolizado e nem reprimido, uma cena tão insuportável que se manteve na concretude do real, não tem um significante. A passagem ao
ato é um violento ‘não’ ao outro, uma ruptura brusca como o suicídio. Não há qualquer resquício do princípio da realidade e não está sob o
princípio de prazer, está para além do prazer. Conclui-se que o real do trauma irrompe em passagem ao ato como ódio ao mundo, sem sentido e
explicação, com dimensão mortífera. O ódio que vemos na violência contemporânea parece ser uma resposta subjetiva de ‘passagem ao ato’: na
anorexia, toxicomania, alto índice de suicídios em jovens, depressão mortífera. O real banaliza a vida de forma inadmissível e insuportável, marca
os corpos com a precariedade de sentidos, como dar sentido ao que se vive hoje? Como dar sentido à “vida nua”, exposta e sem proteção, num
permanente ‘estado de exceção’. O ódio entra como testemunho e consequência do fracasso da função da realidade e seguindo um princípio além
do prazer, mortífero.
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RESUMO
Este projeto é um dos subprojetos ligado ao Laboratório misto de Pesquisa e Extensão "Linguagem, Dor, Violência e Subjetividade - LALDVS", que
um dos seus objetivos é compreender a linguagem como um aprendizado simbólico que agrega e determina as afinidades humanas. Por ser um
elemento abrangente em suas dimensões e unificador de vários outros objetos, a linguagem deve ser vista como heterogênea e dinâmica, além de
ser uma maneira de desenvolver nossa compreensão de mundo. Diante dessa conjuntura, objetivamos verificar como algumas postagens na
internet conceitualizam os moradores de rua. Para isso, far-se-á um levantamento de conteúdos disponibilizados no período de janeiro de 2010 a
janeiro de 2015. Será levado em consideração o embasamento teórico sobre linguística cognitiva, especificamente, os modelos cognitivos
idealizados, que partem do pressuposto do constructo da ideia subjetiva de cada sujeito. Inicialmente, buscamos definir o conceito de moradores
de rua sob uma ótica crítica, por meio de um consistente levantamento bibliográfico. Em seguida, analisamos a forma como a população em
situação de rua é conceitualizada, comparando algumas concepções e achados. Neste exercício, nos serviremos das contribuições da Linguística
de Corpus e da Linguística Cognitiva, materializada nos estudos de Johnson e Lakoff (1980 e 1999) e Lakoff (1987), além de utilizar um software
para coleta dos dados para análise dos resultados, que posteriormente será mencionado sua nomenclatura. Ao fim do estudo, embora saibamos
que as amostras não necessariamente afirmam a realidade psicológica dos indivíduos ou que possam ser generalizadas para populações maiores,
acreditamos que conseguiremos obter percepções significantes sobre a maneira como pensam sobre moradores de rua na internet. A partir disso,
entende-se que o presente estudo se mostra relevante para o campo das Ciências Humanas e Sociais por dar atenção a uma parcela da população
claramente ignorada e discriminada por alguns setores sociais. Entender como as pessoas em situação de rua são conceitualizados - e tratadas -,
não só na internet, mas nos meios de comunicação de massa, abre espaço para uma discussão mais ampla acerca da temática, possibilitando uma
mudança de paradigmas e perspectivas no tratamento desses sujeitos.
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RESUMO
Algunos enfoques intergrupales que históricamente han ido surgiendo através de la Teoría del Conflicto Realista y la Teoría de la Identidad Social,
en que se enfatiza la importancia que tienen los factores socioestructurales, contextuales y los sentimientos de pertenencia grupal que tienen en lo
personal en la explicación de la discriminación. De este paso de lo individual a lo grupal se resalta el interés por conocer el deseo de salvaguardar la
identidad social en la comparación con el otro diferente, la competición con el otro por recursos sociales y económicos (escasos y valorados).
Determinantes del conflicto intergrupal podrían ser: de naturaleza cognitiva, de naturaleza motivacional instrumental o realista y de carácter
afectivo-emocional o simbólico. La Teoría de la Identidad Social sostiene que una alta identidad social con el endogrupo y/o sapiencia de su
pertenencia grupal, deben mostrar mayor discriminación exogrupal y favoritismo endogrupal. La Psicología Social del “Conflicto intergrupal”
considera variables socioestructurales para explicar la estereotipia, el prejuicio y la discriminación. De hecho, el poder se considera condición
necesaria para la discriminación intergrupal efectiva. Dentro de los motivos instrumentales, estarían con mayor fuerza las percepciones y
sentimientos de privación que las condiciones objetivas de competición derivadas de la escasez. Aquí surge la teoría de la “Privación Relativa”
como explicación al porqué los individuos adoptan comportamientos orientados u opuestos hacia el cambio social. Esta teoría siempre implica una
comparación a distintos niveles (intrapersonal, interpersonal o intergrupal). Por otra parte, algunos estudios han indicado la importancia de la
relación entre los valores y las actitudes intergrupales, en que indican una relación entre valores y prejuicio, mostrando que las personas que
obtenían mayores puntuaciones en los valores de Universalismo presentaban una imagen más positiva del exogrupo, es decir, menos prejuicio. El
grupo que presentaba una imagen más positiva del exogrupo también mostraban una mayor preocupación por el bien de la colectividad
(Benevolencia), mientras el grupo que presentaba una imagen negativa del exogrupo priorizaba el placer personal y el disfrutar de la vida
(Hedonismo). En esta investigación tuvo como objetivo investigar, por un lado, la relación entre los valores culturales y el prejuicio, así como, la
percepción social de los afrobrasileños. Para ello se encuestaron noventa y cinco participantes que cursaban estudios superiores en Universidades
públicas y privadas en Salvador de Bahía, todos ellos estudiantes de licenciatura en las carreras de Ciencias Sociales y Letras. Veinte tres del género
masculino, correspondiendo al 24,2% de la muestra y setenta y dos del género femenino (75,8% de la muestra). El promedio de edad era de 28,99
años (SD=9.18). Los participantes que se auto-identificaron como Negros (71,6%), Blancos (23,2%) e Indígenas (5,3%). Se aplicaron los
instrumentos en tres universidades, dos privadas y una pública. Los estudiantes que participaron en este estudio contestaron un cuestionario
sociodemográfico y Escala Batlant and Subtle Prejudice of Pettigrew y Meertens y lo Portrait Values Questionnaire -PVQ de Schwartz. Por um lado
los resultados mostraron que las personas con valores más Universalistas y Benovolentes mostraron una relación negativa con el prejuicio en su
dimensión amenza y rechazo así como, en las diferencias culturales, mientras que las personas que púntuan en los valores de Tradición
presentaron una relación positiva con el prejuicio la dimensión intimidad y valores tradicionales. Por otra parte, los resultados de las percepciones
sociales hacía los afrobrasileños surge a partir de un conjunto de categorías que representan por un lado, la forma en que son representados
socialmente y/o percibidos los Afrobrasileños y por otro el sentimiento de una continuidad de un racismo, discriminación e prejuicio.
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RESUMO
Diante dos mais variados ramos de atuação em Psicologia, destaca-se a área de Avaliação Psicológica, a qual pode estar presente em diferentes
contextos, desde o clínico, escolar, empresarial, etc. Trata-se de uma área que promove constante construção de conhecimento teórico, científico
e técnico à Psicologia, por estar intimamente ligada à coleta de informações relevantes para compreensão de fenômenos e processos, em
indivíduos e grupos. Neste contexto, são vários os autores que suportam a ideia de que diante de sua importância, diferentes instrumentos de
mensuração sejam construídos com frequência. De fato, trata-se de um aspecto tão importante para a Psicologia que alguns critérios básicos são
tomados como obrigatórios internacionalmente para que um novo instrumento seja disponibilizado, desde o levantamento bibliométrico, para
análise teórica e construção de definição operacional, construção inicial do instrumento e correções necessárias, estudo piloto e em populações
alvo e por fim, estudos de evidências de qualidades psicométricas. O presente trabalho, ainda em desenvolvimento, tem como objetivo apresentar
os procedimentos de construção de um teste de atenção concentrada, com base nestes critérios. Inicialmente, foram realizados estudos teóricos,
de levantamento bibliométrico, no sentido de organizar e analisar como a atenção concentrada tem sido compreendida nacional e
internacionalmente. Foram encontradas aproximadamente cinco conceituações operacionais distintas, as quais foram analisadas e comparadas.
Diante desta falha consensual na definição operacional, outros argumentos foram utilizados para dar suporte à construção de itens, a saber, a
teoria da percepção e a gestalt. Assim, foi possível considerar não somente a tarefa de mensuração da atenção concentrada, como também
utilizar uma teoria de apoio para que os itens fossem adequados à mesma, não sendo demasiadamente fácil ou difícil. Por esta razão, para a
construção dos estímulos alvo e distratores, foram consideradas forma, tamanho, posição e orientação, fatores que o ser humano percebe e
consegue processar, conforme os princípios da Gestalt. No momento de submissão deste para o evento científico, os pesquisadores estavam
construindo uma definição operacional, a qual possa ser norteadora para o desenvolvimento da tarefa a ser pedida ao testando e em paralelo,
definindo com base nos princípios Gestálticos, quais desenhos seriam considerados alvos e distratores. O instrumento contará com 1) cabeçalho,
com informações iniciais relativas à pessoa a ser avaliada (sexo, data de nascimento, se exerce atividade remunerada, escolaridade); 2) instruções
de aplicação, de modo que seja requisitado que ele assinale os estímulos alvo pedidos, diante de diversos estímulos, ou desenhos, distratores; 3)
linhas de treino, ou seja, um modelo do teste para verificar se houve compreensão da tarefa proposta; e 4) a folha de testagem, disposta no verso,
composta por itens distratores e alvos os quais devem ser analisados e assinalados. A versão inicial construída será enviada para Análise de Juízes,
ou seja, doutores na área, para investigação inicial. Trata-se, inclusive, de uma avaliação obrigatória, determinada nos critérios de construção de
instrumentos. Após considerações e correções indicadas, serão realizados os estudos-piloto e, se necessário, nova Análise de Juízes. Pretende-se
concluir o projeto de iniciação científica com o instrumento inicial desenvolvido, para tais análises em momento posterior.
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RESUMO
A pesquisa “Projeto Terapêutico Singular e os serviços de saúde mental de Nova Iguaçu” teve início em março/17 tem como tema o Projeto
Terapêutico Singular (PTS), principal instrumento de trabalho interdisciplinar dos Caps (Centro de Atenção Psicossocial), dispositivos que trabalham
com sujeitos em sofrimento mental. O PTS é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, que criam diferentes métodos de
tratamento para cada indivíduo, considerando suas demandas subjetivas. Ele resulta de discussão e construção coletiva de uma equipe
multidisciplinar. É um instrumento que ultrapassa o paradigma médico, na busca de resolver as necessidades das pessoas para além do critério
diagnóstico. O planejamento do PTS nos serviços de atenção psicossocial não deve se limitar ao momento de crise, mas na continuidade da vida do
usuário. Deve ser desenvolvido pela equipe de assistência com a participação do usuário e tem como objetivo ajudar o indivíduo a restabelecer
relações afetivas e sociais, reconquistar direitos e poder buscar a autonomia afetiva, material e social. O objetivo da pesquisa é descrever e
analisar a forma como trabalhadores da equipe técnica de nível superior dos três Caps da cidade de Nova Iguaçu constroem, propõem e conduzem
os Projetos Terapêuticos Singulares dos usuários de seus serviços. Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem qualitativa. São
utilizados os procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso, com entrevistas com os profissionais de nível
superior. São recolhidas informações e documentos sobre PTS e o surgimento e a atuação dos serviços de saúde mental no município de Nova
Iguaçu e aprofundando o conhecimento a partir das informações dos profissionais dos Caps de Nova Iguaçu sobre o PTS. Até este momento da
pesquisa foram entrevistados dezenove profissionais, sendo sete do Caps III (atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico
decorrente de transtornos mentais graves e persistentes e proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas),
seis do Capsi (atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais
graves e persistentes) e seis do Caps ad (atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso
de crack, álcool e outras drogas). São sete profissionais de enfermagem, quatro psicólogos, um educador físico, dois farmacêuticos, um terapeuta
ocupacional, um pedagogo, um assistente social, um profissional de direito e um fisioterapeuta. Dentre as entrevistas já realizadas observa-se que
apesar de existir unanimidade quanto a importância do PTS, sua compreensão e condução são diversos. Um dos profissionais, por exemplo,
desconhece o procedimento para operacionalização do PTS, enquanto outro afirma que sua tentativa (PTS) é socializar os sujeitos, saber por que
eles estão no Caps. Outro ainda informa que o PTS é a avaliação que ele faz dos casos. Os profissionais também informam não haver constância
nas reavaliações e possíveis reformulações do PTS, processos que deveriam fazer parte do mesmo. Nas entrevistas dos gestores, percebe-se o
pleno conhecimento da operacionalização e da condução, mas isto não se reflete exatamente na fala dos demais profissionais do dispositivo.
Percebe-se também que há diferença entre a condução do PTS nos três dispositivos: enquanto em um Caps há um direcionamento e uma
organização entre “modalidades” de PTS, do tipo semi-intensivo e intensivo, isso não aparece nos demais dispositivos. Ainda há muitas entrevistas
e visitas a serem realizadas. O projeto original da pesquisa previa um número de 33 funcionários de nível superior, de acordo com documento
oficial do município, porém o campo de pesquisa indica já um grupo de 55 funcionários. De toda forma, a pesquisa se mostra cada vez mais
importante, na medida em que se acredita que conhecer como os profissionais de saúde mental constroem, propõem e conduzem o PTS é
fundamental para entender e possivelmente contribuir com o desenvolvimento dos serviços de saúde mental no município.
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RESUMO
Psicologia e Projeto Terapêutico nos Serviços de Saúde Mental em Nova Iguaçu A pesquisa “Projeto Terapêutico Singular e os serviços de saúde
mental de Nova Iguaçu” teve início em março/17 tem como tema o Projeto Terapêutico Singular (PTS), principal instrumento de trabalho
interdisciplinar dos Caps (Centro de Atenção Psicossocial), dispositivos que trabalham com sujeitos em sofrimento mental. O PTS é um conjunto de
propostas de condutas terapêuticas articuladas, que criam diferentes métodos de tratamento para cada indivíduo, considerando suas demandas
subjetivas. Ele resulta de discussão e construção coletiva de uma equipe multidisciplinar. É um instrumento que ultrapassa o paradigma médico, na
busca de resolver as necessidades das pessoas para além do critério diagnóstico. A pesquisa tem como objetivo descrever e analisar como os
trabalhadores dos Caps do município constroem, propõem e conduzem os projetos terapêuticos dos usuários. Estão sendo entrevistados os
trabalhadores da equipe técnica de nível superior. A entrevista tem uma combinação de perguntas abertas e fechadas e o entrevistado tem a
possibilidade de discorrer sobre o tema, sem respostas ou condições pré-fixadas pelo pesquisador. A pesquisa está em andamento e até o
momento foram entrevistados 20 profissionais de nível superior dos três Caps existentes no município de Nova Iguaçu: Capsi (atendimento infantil,
Caps III (atendimento adulto) e o Caps Ad (dependentes de álcool outras drogas). Desses 20 profissionais, cinco são psicólogos que atuam na rede
e dentre esses apenas dois expressaram em suas respostas o total conhecimento sobre o PTS e sua execução. Os demais expressaram em suas
falas um entendimento incompleto sobre o instrumento e sua condução. Os motivos apontados vão desde a não experiência na área de saúde
mental em trabalhos anteriores até não participar ativamente e/ou integralmente do projeto, tendo somente o primeiro contato com o usuário.
Além disso outros fatores externos foram citados como prejudiciais tanto aos profissionais quanto aos usuários na operacionalização do projeto
terapêutico, tais como: questões de infraestrutura, localização dos Caps, não funcionamento das redes, a falta de investimento na área de saúde
mental do município, preocupação do profissional quanto a instabilidade do seu trabalho por questões políticas. Almeja-se, até o fechamento da
pesquisa, alcançar o número total de profissionais de psicologia atuantes nas equipes interdisciplinares do município para elaboração de um
relatório sobre a compreensão dos profissionais sobre o tema. O projeto original da pesquisa previa um número de 33 funcionários de nível
superior, de acordo com documento oficial do município, porém o campo de pesquisa indica já um grupo de 55 funcionários.
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RESUMO
Enquanto fenômeno natural, o envelhecimento é um processo biológico intrínseco, progressivo, declinante e universal. No ser humano, gera maior
vulnerabilidade ao adoecimento físico e cognitivo. Pesquisas revelam que o envelhecer traz riscos para o desenvolvimento de síndromes
demenciais, sobretudo a Doença de Alzheimer, considerada a causa mais frequente de demência e um problema de saúde pública em escala
mundial. Um dos maiores desafios relacionados a essa doença refere-se ao fato de que, apesar das recentes investigações científicas, não se
identificou um marcador clínico ou bioquímico que possibilite a realização de um diagnóstico precoce. Além disso, não existe um tratamento
curativo ou estabilizador. Como complemento ao tratamento farmacológico, é comumente indicada uma intervenção denominada “reabilitação
neuropsicológica”. Assim, esta pesquisa tem por objetivo investigar programas de reabilitação neuropsicológica em casos de Doença de
Alzheimer. A metodologia consistiu na realização de uma pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório, descritivo e comparativo. Foi feita a
análise qualitativa do conteúdo. Foram selecionados artigos científicos em português do banco de dados dos Periódicos Capes a partir de uma
análise na categoria “Assunto”. Os descritores utilizados foram “Reabilitação neuropsicológica e Alzheimer” e “Reabilitação cognitiva e
Alzheimer”. Após a seleção dos artigos, o material foi analisado a partir de três categorias analíticas: (1) objetivos; (2) estratégias; (3) contribuições
e limites. Com base nos critérios de seleção de material, foram encontrados sete artigos. A análise da primeira categoria sublinhou que a
reabilitação neuropsicológica objetiva reduzir o impacto negativo da doença na qualidade de vida dos pacientes e cuidadores. Outros objetivos
frequentemente citados foram: compensar déficits e treinar habilidades residuais a fim de retardar a progressão da doença, ampliar os graus de
autonomia e independência para realização das atividades de vida diária, reduzir sintomas depressivos, promover espaços de integração social e
oferecer apoio aos familiares e cuidadores, auxiliando-os a lidar com a sobrecarga emocional e ocupacional e oferecendo-lhes subsídios para
ajudar o paciente a lidar com suas dificuldades. A análise da segunda categoria apontou para uma abordagem multiprofissional, assim como para
a multiplicidade metodológica, com ações individuais e coletivas, em domicílio e em unidades de saúde e destinadas a pacientes e familiares.
Foram comumente empregadas as seguintes estratégias: adaptação ambiental, exercícios de socialização, apoio emocional e treino cognitivo.
Dentre as técnicas de treino cognitivo, as mais citadas foram: orientação para a realidade, aprendizagem sem erro, teoria por reminiscência, uso
de apoio externo e grupos de orientação ao cuidador. Quanto à análise da terceira categoria, é ressaltado que o sucesso do trabalho clínico está
diretamente relacionado à precocidade das intervenções. Ou seja, quanto antes começar o tratamento, maiores os benefícios. Assim, fica
evidente que a reabilitação neuropsicológica traz maiores contribuições para pacientes em estágio inicial da doença. Em estágios mais avançados,
já considerados moderados e graves, a intervenção está mais direcionada a oferecer esclarecimentos e suporte emocional a familiares e/ou
cuidadores. De fato, algumas contribuições do trabalho com familiares e cuidadores incluem redução dos sentimentos de incerteza e culpa,
melhor aceitação da doença, maior adesão ao tratamento e continuidade do treinamento, mesmo depois de encerrado o trabalho com
terapeutas. Notamos, ainda, uma limitação metodológica dos estudos na área, uma vez que os benefícios da reabilitação neuropsicológica não
podem ser avaliados separadamente do tratamento medicamentoso.
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RESUMO
Atualmente, temos visto a incidência de vários casos de infecções decorrentes de picadas dos mosquitos Aedes contaminados, dentre elas o Zika
Vírus que afetou grande parte da população, incluindo gestantes, que não só são afetadas pela doença, como também podem passar a infecção
para o bebê podendo acarretar sequelas para esta criança influenciando assim, na qualidade de vida do filho, da mãe e consequentemente da
família. Posto isto, esse trabalho busca a compreensão inerente à construção de representações sociais de puérperas que tiveram os sintomas
enquanto gestantes em relação ao Zika Vírus, bem como servir como uma contribuição para o desenvolvimento científico na área de saúde
pública. Sendo assim, trata-se de um estudo exploratório e descritivo de cunho qualitativo, realizado através de entrevistas semi-estruturadas com
aplicação de um breve questionário sócio demográfico precedido por uma tarefa de evocação livre. Os dados das questões abertas foram
analisados de acordo com a análise temático-categorial proposto por Bardin. Os participantes da pesquisa foram 32 (trinta e duas) puérperas
moradoras no Estado do Rio de Janeiro, onde 19 (dezenove) delas tiveram confirmação laboratorial para o Zika e 13 (treze) permaneceram como
suspeitas. Os dados foram coletados no Ambulatório de Hepatites Virais da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) em parceria com outros
pesquisadores da FIOCRUZ. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa e respeita os princípios éticos fundamentais para a
realização de pesquisa com seres humanos. Para o presente trabalho serão apresentados os resultados da pergunta aberta referente às imagens
que vem a mente dessas mães quando elas pensam no Zika Vírus, ou seja, de que forma elas objetificam tal fenômeno e como isso é trazido para a
realidade delas de forma mais concreta. Após categorização das repostas, as imagens evocadas pelas mães que não tiveram confirmação do Zika
foram agrupadas nas seguintes temáticas: microcefalia, tensão/medo, mosquito e sintomas. Já as respostas das mães que tiveram a confirmação
do Zika durante a gestação foram agrupadas nas seguintes categorias temáticas: microcefalia, tensão/medo, tristeza/choro, mosquito, sintomas,
grávida/rotinas médicas e outros. Para ambos os grupos, as categorias de maior frequência foram microcefalia e tensão/medo. Microcefalia
refere-se às imagens de crianças com microcefalia e tensão/medo à imagem de pessoas com expressões faciais de medo e preocupação, estes,
derivados justamente da possibilidade das crianças serem afetados pelas sequelas do vírus – especialmente a própria microcefalia. Não houve
grande diferença entre as imagens evocadas pelos dois grupos, mas, nota-se que as mães que tiveram a doença confirmada citaram ainda outras
imagens. A categoria grávida/rotinas médicas representa a imagem delas grávidas indo constantemente em médicos, realizando exames e algumas
citam a expressão de espanto dos profissionais quando elas mencionavam que tinham sido infectadas pelo vírus como uma imagem bastante
marcante. A categoria tristeza/choro refere-se à imagem de pessoas tristes, chorando, que se mostra fortemente aliada à categoria tensão/medo,
que por sua vez, liga-se à imagem microcefalia. Conclui-se que todas as participantes invocaram imagens negativas em relação ao vírus e estas
foram compartilhadas tanto pelas entrevistadas que tiveram a confirmação laboratorial do vírus quanto pelas que não tiveram.
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RESUMO
O projeto tem como objetivo investigar as relações entre instituições religiosas e a Psicanálise. Verificou-se a existência de mais de vinte
instituições religiosas, entre seminários, igrejas e institutos bíblicos, que oferecem cursos teóricos e de formação em Psicanálise. Listamos,
inicialmente, as seguintes instituições: (1) Filemon Escola Superior de Teologia, (2) Centro Teológico Psicanalítico, (3) Faculdade Teologia Fama, (4)
Seminário de Educação Teológico Kerigma Didache, (5) Seminário Teológico Evangélico e Psicanalítico do Rio de Janeiro, (6) Instituto de Educação
Teológica de São Paulo, (7) Instituto Bereano de Teologia, (8) Faculdade de Teologia e Filosofia Nacional, (9) Portal da Formação Teológica, (10)
Instituto Gamaliel, (11) Instituto Educacional de Teologia Evangélica, (12) Instituto de Educação Escola de Profetas Logos e Rhema, (13) Faculdade
Teológica e Cultural da Bahia, (14) Instituto Bíblico das Assembleias de Deus no Estado do Rio de Janeiro, (15) Instituto Teológico Peniel, (16)
Faculdade de Teologia e Ciência, (17) FATEF, (18) Igreja Comunidade Messiânica, (19) Universidade Cristã do Brasil. Nossa pesquisa objetivou
analisar os cursos e formações, começando com uma análise e detalhamento de como se efetiva o ensino da Psicanálise por esses
institutos/seminários, investigando, em um segundo momento, a incorporação da Psicanálise por algumas igrejas, principalmente as ligadas a
esses seminários. A metodologia da pesquisa será descritiva, descrevendo o material documental presente nos sítios da Internet das instituições
religiosas que oferecem curso teórico e de formação em Psicanálise. Procuramos com esse método coletar o máximo de dados a respeito de tais
cursos, buscando compreender as ofertas dos cursos e suas articulações com as ideologias religiosa de cada instituição. De que maneira as igrejas
modernas incorporam os pressupostos clínico-teóricos psicanalíticos é o escopo de nossa pesquisa. Nossa questão pode ser enunciada da seguinte
forma: Como se dá a interface entre formação teológica e formação psicanalítica? Nossa metodologia está baseada em uma análise documental,
com uma investigação dos sítios da Internet das instituições religiosas e por meio de entrevistas, elaborando séries, organizando o material em
grupamentos que nos facilitaram a compreensão do fenômeno que estudamos. Até momento, foram realizadas as seguintes etapas de trabalho:
(1) Levantamento das instituições religiosas que oferecem cursos teóricos e de formação em Psicanálise, (2) Levantamento, leitura e discussão da
literatura especializada relacionada ao tema da pesquisa. O projeto encontra-se na fase de análise do material obtido ao longo da pesquisa.
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RESUMO
As religiões de matriz africana no Brasil sempre despertaram os mais diversos sentimentos: da franca oposição e desconsideração (social, política,
cultural), até o fascínio absoluto. Desde o final do século XIX e início do século XX, diversos autores discutem o surgimento e a organização dos
chamados terreiros de candomblé no Brasil. Em função da escravidão, e como tentativa de reorganização de um modo de ser originário de países
da África Ocidental, os candomblés buscam reconstruir na diáspora o que, à força e com imenso sofrimento, teve que ser deixado para trás. A
travessia do Atlântico e a expropriação de bens materiais e simbólicos não foram suficientes para apagar da memória e do corpo de homens e
mulheres negros o desejo de continuidade de sua existência, considerando a natureza e suas divindades. Questões ligadas à saúde da população
religiosa e, particularmente, à saúde mental dos filhos e filhas de santo sempre estiveram presentes nas discussões de autores clássicos (e
modernos). Pesquisas de pioneiros no campo das religiões afro-brasileiras oscilam entre a profunda rejeição pelo diferente, considerado primitivo
ou anormal, passando por tentativas de compreensão mais positivas dos fenômenos religiosos, até o fascínio exacerbado. O modo de organização
dos candomblés pressupõe a relação com o mundo natural e sobrenatural de forma a integrar todas as dimensões. Seus deuses estão próximos
aos fiéis, estabelecendo com eles relações diretas, seja através do transe de possessão, seja através de movimentações oraculares e outros rituais.
Assim, interroga-se a existência de possíveis estratégias de acolhimento e ressignificação no contexto religioso dos terreiros de candomblé do que
se entende por sofrimento ou doença mental. A pesquisa tem por objetivo analisar as formas de representação e atenção à saúde mental em
candomblés da Baixada Fluminense, região do estado do Rio de Janeiro com grande concentração de terreiros e numerosos fiéis. Para tanto,
busca-se conhecer as significações dos processos de saúde e doença no âmbito das comunidades religiosas de candomblé, identificar processos de
atenção à saúde nos terreiros e descrever práticas religiosas que tenham por finalidade atenção e cuidados às pessoas identificadas em sofrimento
mental. O conhecimento das representações e modos de atenção próprios dos candomblés sobre o campo da saúde mental, permite que se
aprofunde a compreensão do universo cultural e simbólico de importantes segmentos sociais e se amplie o diálogo entre estes e os profissionais
de saúde. Em fase inicial, trata-se de pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem qualitativa, procedimento de campo, com identificação de
terreiros de candomblé localizados na Baixada Fluminense, visita e entrevistas com os líderes e outros membros das comunidades. Resultados
preliminares parecem confirmar a hipótese de que os terreiros de candomblé significam a saúde mental de forma particular, atribuindo valores
diferenciados daqueles presentes tradicionalmente na sociedade, minimizando eventuais prejuízos psicossociais. À bastante conhecida medicina
nativa, utilizada para os mais variados fins, aliam-se rituais que focalizam à saúde física e o bem-estar psicológico, social e material, além do
inequívoco caráter espiritual. Evidenciam-se formas de significação e trato com a saúde mental que refletem concepções próprias do mundo
religioso afro-brasileiro dos candomblés.
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RESUMO
O Transtorno de Ansiedade Social é caracterizado pelo medo e/ou ansiedade excessivamente elevados em relação a situações de exposição social,
nas quais acreditam que estão sendo avaliados, levando-os a comportamentos de esquiva e evitação, e afeta bastante os estudantes
universitários. Estão inclusas situações sociais como encontrar-se com pessoas que não são familiares, situações em que o indivíduo pode ser
observado comendo ou bebendo e situações de desempenho diante de outras pessoas, como falar em público em palestras ou apresentações de
trabalhos acadêmicos. A terapia cognitivo-comportamental é avaliada como o mais eficaz tratamento não farmacológico para ansiedade social.
Mais recentemente, a terapia de exposição à realidade virtual surge como uma possibilidade de tratamento para diversos transtornos, entre eles o
transtorno de ansiedade social.O princípio do tratamento com a realidade virtual é expor o paciente, no ambiente virtual imersivo ou não
imersivo, a situações semelhantes àquelas que na vida real são a origem da fobia. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da Terapia de
Exposição à Realidade Virtual no tratamento de indivíduos, estudantes universitários de cursos de graduação, com Transtorno de Ansiedade Social.
Trata-se de um ensaio clínico randomizado. Os sujeitos da pesquisa serão os alunos dos vários cursos de graduação que apresentarem sintomas de
ansiedade social após passarem por avaliação para esse fim; serão alocados em dois grupos: um que receberá a terapia de exposição à realidade
virtual e outro que receberá a terapia de exposição in vivo. As intervenções terão duração de 12 semanas e após a última sessão os alunos de
ambos os grupos serão reavaliados; e esta reavaliação será repetida após dois meses. Trata-se de um estudo que irá contribuir para a remissão dos
sintomas apresentados pelos alunos que interferem de maneira significativa em seu desempenho acadêmico. Portanto, torna-se necessário
compreender aspectos do transtorno de ansiedade social nos universitários, bem como propor terapêuticas que o ajude no processo de
enfrentamento destas situações temidas, já que o mesmo pode impedir o bom desenvolvimento do sujeito e interferir de forma desfavorável no
meio acadêmico. Diante do exposto, a relevância deste ensaio clínico se dá pela possibilidade de propor uma intervenção com nível de eficácia
elevada, que promova a remissão dos sintomas apresentados pelos sujeitos ansiosos sociais de maneira duradoura.
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RESUMO
A pesquisa “Trajetória da atenção psicossocial no município de Nova Iguaçu: conhecendo o território” tem o objetivo de construir um panorama
histórico sobre Nova Iguaçu e municípios adjacentes em relação a rede assistencial de saúde mental bem como sobre seu funcionamento. Trata-se
de uma pesquisa qualitativa e exploratória que tem como procedimentos de pesquisa a análise documental, bibliográfica e entrevistas Foram
visitados dispositivos de saúde mental e realizadas entrevistas semiestruturadas com os gestores e responsáveis dos municípios de Belford Roxo,
Nova Iguaçu, Mesquita e Duque de Caxias. A temática da pesquisa surgiu a partir da realização de outra pesquisa, realizada no Centro de Atenção
Psicossocial Jair Nogueira (CAPS) no município de Nova Iguaçu, quando se percebeu a lacuna sobre a história da saúde mental na região. Retratar a
saúde mental no município é relatar a dificuldade de achar de documentos que preencham a história. Tudo que foi coletado até o presente
momento é uma história oral contada geralmente por aqueles que estão há mais tempo nos dispositivos. A análise bibliográfica permitiu perceber
também uma grande defasagem. Não existem pesquisas, artigos ou livros que relatem a história da saúde mental nos municípios. Ao visitar os
CAPS percebemos que estes não possuem nenhum tipo de documentação sobre sua origem e muitos deles não informam sequer o motivo dos
seus nomes. A ausência de historicidade é comum e justificada muitas vezes pelo quadro de funcionários em constante mudança. Narrar a
trajetória da saúde mental nos municípios é também retratar o desconhecimento de grande parte da comunidade ao redor dos dispositivos sobre
os mesmos: tanto o nome do local quanto para o que servem. É importante salientar que até mesmo um dispositivo de saúde que possui uma
Clinica da Família não soube o que seria o CAPS e se havia algum próximo a ele. Vale ressaltar que o trabalho dos funcionários do dispositivo acaba
sendo feito de maneira isolada, não visando a reintegração efetiva do doente mental com a comunidade que os cerca. Torna-se perceptível que o
estigma do louco ainda perdura nas falas da população: quando indagados sobre um local para doentes mentais relatam um antigo Sanatório da
região com sendo o lugar “deles”. Nota-se também na fala dos membros da comunidade, até mesmo daqueles que pertencem a rede de saúde
mental, que o louco ainda é visto como um indigente e perigoso. Como aquele que deve ser mantido distante da sociedade. A pesquisa está em
processo de finalização e concluindo que se faz necessária uma maior integração das redes de apoio dos municípios, bem como um conhecimento
da população sobre as propostas do CAPS para que não só haja a desmistificação do estigma do louco, mas sua efetiva inserção no ambiente social
como um cidadão.
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RESUMO
O processo de envelhecimento normal é caracterizado por efeitos deletérios à saúde que podem se manifestar como declínios em funcionamento
de sistemas e órgãos específicos do corpo da pessoa idosa, não estando necessariamente relacionado a patologias. Dentre os possíveis efeitos
deletérios associados à idade, percebe-se o declínio das funções cognitivas. Pessoas acima de 50 anos, ou seja, aquelas que estão próximas da
entrada na última etapa do ciclo vital denominada velhice (60 ou mais anos), podem apresentar queixas relacionadas à diminuição, por exemplo,
da memória de curto prazo, podendo evoluir para queixas no status cognitivo geral. Status cognitivo pode ser compreendido pela capacidade do
processamento da informação e pode ser classificado em status cognitivo deficitário ou dentro da normalidade. A importância da manutenção do
status cognitivo dentro da normalidade relaciona-se principalmente a valores bastante importantes para os seres humanos tais como a autonomia
e a independência. Desta forma, conhecer ou mesmo rastrear status cognitivo de indivíduos adultos em idade avançada e de idosos torna-se
fundamental. A importância da triagem está embasa principalmente na necessidade de diferenciação, no âmbito da pesquisa e também na prática
clínica, do grupo idoso que apresenta simplesmente declínio associado à idade, do grupo com potencial para desenvolvimento de patologias tais
como o comprometimento cognitivo leve ou mesmo processos demenciais. Sendo assim, esta pesquisa teve como objetivo investigar o status
cognitivo de um grupo de adultos maduros e idosos, supostamente saudáveis, residentes em uma comunidade urbana. Para atingir o objetivo
proposto foi investigado o perfil cognitivo de 10 pessoas com 55 anos ou mais, sendo 50% mulheres e 50% homens com média de idade de 64,8 %
(DP= 12,3), estratificados em três grupos de escolaridade: analfabetos (10%), 1 a 4 anos de escolaridade (40%) e 9 anos ou mais de escolaridade
(50%). Os critérios de inclusão da amostra foram ter mais de 55 anos de idade, não possuir diagnóstico de demência, não ter sequelas relacionadas
a acidente vascular encefálico, não possuir déficits sensoriais que não estejam compensados por óculos ou aparelho auditivo e ser residente em
uma comunidade urbana. A amostra foi recrutada por conveniência. Para realizar a triagem do status cognitivo foi utilizada a versão brasileira do
Mini Exame do Estado Mental (MEEM) que é recomendada pela Academia Brasileira de Neurologia. O MEEM é um instrumento dicotômico com o
total de 30 itens que rastreia o funcionamento dos seguintes domínios da cognição: orientação temporal e espacial, memória, atenção,
reconhecimento, capacidade de seguir comandos, habilidades de escrita e habilidade visomotora. As notas de corte desta medida são balizadas
pela escolaridade e nesta pesquisa foram usados os pontos de corte: 17 para pessoas analfabetas, 22 para pessoas que tenham de 1 a 4 anos de
escolaridade, 24 para aqueles que tenham de 5 a 8 anos de escolaridade e 26 pontos para pessoas que tenham mais de 9 anos de escolaridade.
Para analisar os dados empregou-se estatística descritiva utilizando o Microsoft Excel 2007. Os resultados obtidos evidenciaram que a média da
pontuação total da amostra no MEEM foi 25,8% (DP = 3,7). Dentre as pessoas pesquisadas 30% apresentavam sugestão de déficit cognitivo e 70%
não apresentavam. Concluiu-se que, apesar dos adultos maduros e idosos pesquisados serem supostamente saudáveis, alguns demonstraram
indicativo de declínio cognitivo, ou seja, status cognitivo baixo, sendo recomendadas avaliações neuropsicológicas mais sofisticadas, suplantando o
simples rastreio, para a identificação ou não de comprometimento mais severo na cognição.
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RESUMO
Em março de 2017 foi lançada uma série televisiva na qual uma adolescente, durante o planejamento de seu suicídio, gravou sete fitas, registrando
13 razões determinantes de sua morte, gerando muitas discussões sobre o tema. O suicídio é considerado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) como um problema de saúde pública, de elevada incidência e impacto mundial. Todo ano mais de 50 mil pessoas tiram a própria vida, o que
equivale a uma morte a cada 40 segundos. Estudos demonstram que as tentativas são até 20 vezes mais frequentes. Trata-se, portanto, de um
construto complexo, o qual deve ser constantemente estudado e corretamente definido. Conceitualmente, o comportamento suicida é dividido
em Ideação, Intenção, Planejamento, Tentativa e Ato consumado. A ideação, foco do presente estudo, diz respeito ao aspecto cognitivo do
comportamento suicida, como pensamentos, ideias automáticas ou racionalizadas sobre a própria morte, e sobre o ato de causar a própria morte.
É exatamente por ter um caráter cognitivo tão forte que há uma relação teórica e prática, cientificamente comprovada, entre a ideação e a
depressão, especificamente à desesperança. Trata-se da análise cognitiva distorcida, influenciada pelo humor deprimido, na qual o indivíduo não
consegue estabelecer uma visão positiva, adequada ou equilibrada sobre seu próprio futuro. Diante da necessidade e importância de discussões
sobre os temas e com base na linguagem apresentada pela referida produção cinematográfica, o presente estudo teve como objetivo apresentar
considerações sobre a ideação suicida e a depressão com base nos argumentos e acontecimentos apresentados na narrativa fictícia. De fato, o uso
de histórias como base metafórica para discussão, exemplificação, explicação ou análise de construtos psicológicos é comum e apresenta boa
aceitação em publicações nacionais e internacionais. Foi realizada uma análise “episódio a episódio” da série, apresentando informações
relevantes sobre a personagem que se suicida (Hannah) e também em relação ao protagonista, o qual ouve as fitas deixadas por ela e passa por
um episódio depressivo (Clay). Como resultados, foi possível inferir um modelo de distorção cognitiva para Hannah. Foram percebidas algumas
situações não traumáticas de inflexibilidade cognitiva e filtro mental negativo, os quais levam a comportamentos compensatórios também
observados. As situações traumáticas vivenciadas foram compreendidas, neste contexto, como reforçadores destas distorções. Foi possível
também identificar o processo depressivo pelo qual Clay experimenta, até culminar com seu processo de luto. Por fim, retorando ao foco em
Hannah, foi possível perceber que ela apresentou, além de depressão e desesperança, os comportamentos suicidas de ideação, intenção,
planejamento e ato consumado. Como análises complementares, foram elencados aspectos relevantes presentes também na literatura científica
como, por exemplo, o contágio do telespectador à depressão vivida por Clay e o fato de Hannah ter procurado ajuda: estudos mostram que
aproximadamente 80% das pessoas que se suicidam procuraram por ajuda antes da decisão. À guisa de conclusão, é possível notar que, mesmo
negligenciando o que é requisitado pela OMS no que diz respeito a como o fenômeno suicida deve ser cuidadosamente relatado na mídia, a
produção televisiva permitiu o acesso a informações a diferentes faixas etárias, proporcionando discussões relevantes nos mais diversos níveis de
conhecimento, não só sobre suicídio e depressão, mas também sobre bullying, outra temática fortemente relatada. Obviamente, este estudo
apresenta limitações, visto não ter caráter totalmente científico, e por não ser possível uma análise detalhada da personalidade da personagem,
ou ainda de fatos não apresentados propositalmente na narrativa. Entretanto, os objetivos propostos foram alcançados. Pesquisas futuras podem
ser realizadas no sentido de novas análises, incluindo as temáticas aqui não elencadas.
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RESUMO
Nos últimos anos, casos de violência relacionados às escolas têm apresentado cada vez mais notoriedade na mídia e na sociedade em geral. Tal
violência se apresenta disseminada em diferentes regiões e com diferentes níveis de gravidade, chamando a atenção de profissionais da educação
e pesquisadores de diferentes áreas. Este estudo teve por objetivo compreender o fenômeno da violência nas escolas a partir do olhar dos
docentes da região da Baixada Fluminense no Estado do Rio de Janeiro. Esta é uma região periférica à capital do Estado do Rio de Janeiro. Treze de
suas cidades ocupam os últimos lugares nos indicadores socioeconômicos e apresenta alguns dos piores resultados em educação, renda e serviços
de saúde. O objetivo da pesquisa foi identificar de que modo e em que medida os professores que atuam em municípios da Baixada Fluminense
percebem e compreendem a violência nos espaços escolares. Para tanto foram realizadas revisão bibliográfica em bases de dados científicas,
entrevistas semi estruturadas e posteriormente análise temática das entrevistas. As entrevistas ocorreram com dez professores de cinco cidades
da Baixada Fluminense: Nova Iguaçu, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita e Nilópolis. As análises apontam que a violência escolar é
identificada pelos professores como agressões físicas e verbais entre alunos; discente e docentes, e também como indisciplina. Aparecem ainda o
Bullying e Cyberbullying como veículo frequente de violência no contexto escolar, sobretudo entre pares. Verificamos que a violência institucional
e violência simbólica não aparecem na fala dos professores. Os próprios professores, entre outros personagens do contexto escolar, não aparecem
como possíveis promotores dessa violência. A localização da violência em geral é direcionada aos alunos e suas famílias. Vale ressaltar que a
formação acadêmica do professor altera a percepção sobre a violência, e a falta de estrutura da escola e a não autoridade do professor em sala de
aula também surge nos discursos como promotor da violência. Ao que parece, é possível inferir que a percepção da violência pelos professores
está atrelada a sua formação acadêmica e também dependente de sua visão de sujeito e de mundo.
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RESUMO
Recentes descobertas relativas à novas complicações além da microcefalia nos bebes que nasceram de mães infectadas pelo Zika vírus enquanto
gestantes, indicam que as preocupações com os sintomas dessas crianças permanecem após o nascimento e que ainda há muito o que se
investigar. Crianças que aparentemente não teriam sido afetadas pelo vírus podem a qualquer momento desenvolver algum sintoma. Logo, fica
claro que estamos vivendo um momento ideal para a formação de representações sociais do Zika vírus, especialmente entre as puérperas afetadas
por ele – por isso este foi o grupo escolhido para o presente estudo. Este trabalho quer, pois, se caracterizar como uma possível contribuição da
psicologia social ao domínio da saúde pública. Isto no sentido de fornecer uma análise das ideias, juízos, reações afetivas, representações sociais
enfim, construídas e mobilizadas por mães infectadas pelo Zika durante a gestação acerca do vírus nos dias de hoje. A definição dos métodos de
coleta e análise dos dados está articulada à fundamentação teórica escolhida para estudar o objeto, ou seja, à teoria das representações sociais,
em sua versão geral, como proposta por Serge Moscovici. Trata-se, portanto, de um estudo exploratório e descritivo de cunho qualitativo que foi
realizado através de entrevistas semi-estruturadas precedidas por uma tarefa de evocação livre ante o termo indutor “Zika Virus” com 10 (dez)
puérperas que tiveram confirmação de Zika durante a gestação moradoras no Estado do Rio de Janeiro. Os dados foram coletados no Ambulatório
de Hepatites Virais da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) em parceria com outros pesquisadores da FIOCRUZ. A presente pesquisa atende a
Resolução Nº 196/96 versão 2012 foi submetida via Plataforma Brasil ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e obteve parecer favorável. Os
resultados da pergunta que indagava sobre quais imagens elas relacionavam ao Zika, indicam que a maioria mencionou a microcefalia, seguido por
mosquito e pelas expressões faciais de espanto dos profissionais de saúde ao saberem que elas tinham sido infectadas pelo vírus. A maioria das
participantes relataram terem pensado em interromper a gestação quando tiveram confirmação do diagnóstico do vírus e metade delas disseram
que gostariam de ter esse direito caso realmente decidissem por isso. Embora a maioria tenha relatado ter pensado nisso, elas também relataram
que isso só passou pela cabeça delas em um momento de desespero, não tendo sido algo que de fato colocariam em prática – grande parte disso,
em função de questões religiosas. Todas ainda se sentem afetadas de alguma forma pelo vírus, tendo a maioria relatado perceber isso de forma
muito negativa. Embora relatem se sentirem agradecidas pelo fato de seus bebes não terem nascido com nenhuma sequela, ainda vivenciam uma
forte expectativa de que eles não apresentem nenhuma consequência da doença. Essa expectativa foi relatada como sendo reforçada a cada três
meses quando as mães são solicitadas a retornarem ao Ambulatório da FIOCRUZ para que seus filhos sejam reavaliados pela equipe
interdisciplinar. Esse acompanhamento é relatado como algo que gera muita ansiedade e medo em função da possibilidade de descobrirem
alguma sequela nos seus bebês, mas também relatam o vínculo e a confiança estabelecida com a equipe como sendo algo que gera conforto e
confiança. Diante do exposto, conclui-se que se trata de uma representação social majoritariamente composta por elementos negativos. Isso se
dá, especialmente pelo fato de ser uma doença nova e enigmática, que gera sentimentos de angústia frente a esse desconhecido, e até mesmo de
culpa, tanto por terem contraído a doença como por terem pensado em interromper a gestação quando tiveram a confirmação dela. Essas
representações, impregnadas por sentimentos e crenças negativas geram prejuízos para suas relações cotidianas, especialmente para a relação
delas com seus bebes, impedindo-as de vivenciar a maternidade de forma plena.
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RESUMO
Em um contexto de transformações no Brasil, percebe-se um grande contingente de pessoas vivendo em situação de rua, de “invisibilidade
social",desrespeito. Pode-se considerar que esta expressão da questão social é fruto de um conglomerado de outras mais, tais como: a falta de
bens e serviços nas áreas da saúde, assistência social, habitação, dentre outras Políticas Públicas para a população, gerando exclusão social, a
população que vive em situação de rua tem sido alvo de atos de violência que expressam a barbárie que está presente na sociedade brasileira nos
dias atuais, a subalternidade econômica, cultural e politica em que vivem grande parte da população que enfrenta a pobreza na cidade de Manaus
é visível, o número de pessoas vivendo em situação de pobreza torna-se alarmante, pois são milhões de famílias que necessitam de maior
responsabilidade do poder público, tornando-se necessário que as Políticas existentes consigam atender a essas famílias, pois dessa forma
contribuirá para o combate às causas da pobreza, desempego e vulnerabilidade social. Neste sentido este estudo se propõe desvelar as estratégias
de sobrevivência utilizadas pela população em situação de rua, para sobreviver nos espaços públicos da cidade de Manaus, bem como identificar
os fatores que influenciam as pessoas a viverem em situação de rua; conhecer os principais direitos sociais do contingente em situação de rua a
partir dos dispositivos legais, Mostrar a contribuição do Serviço Social nessa área. O estudo foi elaborado com base na pesquisa de campo com
abordagem qualitativa e quantitativa, na Associação Philippe Sócias da Comunidade Nova Aliança em Manaus/AM. O tema abordado é relevante e
pouco explorado, podendo contribuir para a construção de novos parâmetros e subsídios teóricos e ampliar o campo de debate sobre o tema,
bem como tornar mais visível o caso de pessoas em situação de rua, e a possível construção de estratégias para combate e enfrentamento desta
expressão da questão social. Portanto o estudo em questão constatou que 46% dos entrevistados estão em situação de rua por conta do
rompimento com o seu núcleo familiar, somando 90% desse publico sendo do sexo masculino. Uma vez que essas pessoas buscam as ruas praças
e logradouros como estratégias de sobrevivência, tornam-se presas fáceis para se envolver com o alcoolismo e uso de outras drogas. Através
desse estudo, certamente entende-se que a qualidade de vida das pessoas em situação de rua simplesmente não existe, levando-nos a questionar
a efetividade das políticas públicas em todas as esferas do governo, seja Federal, Estadual, Distrital e Municipal. Finalmente, a contribuição desse
objeto de pesquisa, resultou principalmente na reflexão quanto aos futuros Assistentes Sociais, no que se refere à questão social em suas diversas
faces, precisamente em questão das pessoas em situação de rua. Ente-se que é necessário que o poder público assuma sua responsabilidade de
não somente ampliar as políticas públicas voltadas para essa questão, mas que principalmente coloque em prática e fiscalize também as políticas
existentes e em vigor.
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RESUMO
A presente pesquisa tem como tema a violência contra a mulher no Estado de Roraima. Como estão os índices relativos a violência contra mulher
no Estado de Roraima? A lei 11.340 de 07 de agosto de 2006, a qual deu-se nome de Maria da Penha, cria mecanismos para acabar com a
violência doméstica e familiar contra a mulher. Em detrimento do nome dado a Lei, refere-se ao caso fático de uma mulher chamada Maria
Fernandes, que foi pioneira da efetivação do dispositivo legal, foi vítima do seu próprio marido no ano de 1983, p professor colombiano chamado
Antônio Heredio Viveras, o qual tentou matá-la duas vezes, uma vez por meio de arma de fogo, outra vez eletrocutada, que terminou deixando-a
paraplégica, dessa maneira, Maria lutou anos para que seu agressor viesse a ser condenado. É evidente que toda mulher, independente da classe,
raça, etnias, orientação sexual, sendo pessoa humana, é assegurada as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Assim a pesquisa tem o objetivo de analisar o aumento ou a diminuição da
violência contra a mulher no Estado de Roraima entre os anos 2015 e 2016, como expressão da questão social nos últimos anos. A metodologia
utilizada quanto a natureza foi a básica, quanto a abordagem a pesquisa foi desenvolvida por procedimentos quantitativos, quanto aos seus fins a
pesquisa foi exploratória, descritiva, a realização da pesquisa foi feita por levantamento de dados de fontes secundarias. Dessa forma, o poder
público desenvolve políticas públicas que garantem os direitos humanos das mulheres, no âmbito das relações domesticas e familiares, no sentido
de resguarda-las de toda forma de negligencia, discriminação, exploração, violência, crueldade e pressão. Portanto, como resultado preliminar
dessa pesquisa, percebe-se o aumento do índice da violência doméstica no Estado Roraima entre os anos 2015 e 2016 e a falha na notificação de
casos de feminicídio que terminam por serem apresentados como homicídio.
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RESUMO
Na sociedade brasileira, a violência sexual doméstica/intrafamiliar contra crianças e adolescentes tem sido uma problemática bastante
desafiadora, em que pese os estudos, enfrentamentos por parte do Estado, e de instituições não governamentais, a questão se perpetua e
continua envolta num manto de preconceito, censura e silêncio e, nem sempre compreendida em sua multicausalidade, para alguns a pobreza é
sua ‘causa’, já para outros, a culpa é do “pedófilo”. Será mesmo que essa lógica dicotômica dá conta de compreender uma prática tão complexa?
Ou, elementos culturais, estruturais da sociedade contribuem para a reprodução desta problemática? Partindo destes pressupostos, o objetivo
geral de nosso estudo é analisar as relações de poder que envolvem a prática da violência sexual doméstica/intrafamiliar contra crianças e
adolescentes no Brasil. O percurso metodológico da pesquisa se deu em etapas: inicialmente realizamos um levantamento bibliográfico, sobre o
tema, em plataformas online (scielo/universidades) de artigos científicos, dissertações e teses, utilizando descritores como: violência sexual;
criança/adolescente; família; patriarcado. Em seguida, selecionamos (seis) 6 artigos, constituindo assim o nosso corpus de pesquisa. Realizamos
leituras e sistematização do material coletado, com base no método da Análise de Conteúdo. Por fim, deu-se a análise e a interpretação dos dados
com base nos objetivos da pesquisa esta que classifica-se como explicativa, do tipo bibliográfica, de natureza qualitativa. O método de análise é a
teoria crítica, que possibilita situar o objeto de estudo a partir de suas construções sócio-históricas. A análise dos dados nos possibilitou desvelar
que, as relações de poder envolvendo a prática da violência sexual doméstica/intrafamiliar contra crianças e adolescentes no Brasil possuem
condicionantes de natureza estrutural, com dimensões de ordem objetiva e subjetiva. A primeira funda-se em questões históricas,
socioeconômicas e jurídicas. A segunda, por sua vez, assenta-se em fatores relacionais, culturais e ideológicos, propiciando condições políticas,
éticas e institucionais que asseguram a sua reprodução, materializando-se em ações/omissões que coisificam crianças e adolescentes, silenciados
pela mordaça do medo, vergonha e culpa dentro de uma relação que os desumaniza, num ciclo perverso da subjugação/dominação/ exploração.
Desdobra-se, ainda, em atitudes e discursos que retroalimentam esta prática, seja através de sua relativização, ou de sua naturalização; colocando
às vítimas em condições de inferioridade. Observamos ainda, uma inter-relação de elementos diversos e complexo, suas conseqüências formam as
raízes mais profundas desta prática no Brasil, dentre elas: a desigualdade social, geradora das relações de poder; a violência estrutural decorrente
da desigualdade estrutural do modo de produção capitalista, que se reproduz nas relações sociais, além de fragmentar indivíduos e realidades, seja
ao distanciar os sujeitos da compreensão crítica da realidade social, seja através da distorção/inversão desta mesma realidade; sistemas
simbólicos, culturais e imaginários que legitima a violência, e, o padrão de convivência social assentado no autoritarismo e coisificação do outro.
Neste sentido, o presente estudo nos permite afirmar que, na sociedade brasileira, a violência doméstica/intrafamiliar contra crianças e
adolescentes se materializam e se reproduzem a partir de formas multifacetadas, multicausais, dentre estas apontamos a violência estrutural; a
impunidade dos agressores; a ineficiência ou ausência de políticas públicas; ineficácia das práticas de intervenção e prevenção; e, silêncio dos
envolvidos: da vítima (por ameaças e culpa) e, dos demais parentes não agressores. Portanto, neste contexto, essa realidade representa a carga
histórica e social do poder patriarcal da sociedade brasileira, reproduzidas e silenciadas nos espaços familiares.
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RESUMO
A Unidade de Tratamento Intensiva ou Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está nos Hospitais destinado a reserva de pacientes em estado grave de
sobrevida, com necessidade de monitoramento 24 horas. A equipe multiprofissional de saúde se defronta com a necessidade de analisar e julgar
clinicamente os resultados na UTI, tendo como principal ferramenta o MONITOR CARDIOPULMONAR, que monitora os sinais vitais do paciente.
Pela importância descrita desse monitoramento na UTI, é essencial a prática dos estudantes de saúde com esse tipo de equipamento, para
conhecer as variáveis monitoradas, sua análise e as ações corretivas e adequadas. Entretanto, a cada dia fica mais restrito o acesso dos estudantes
de saúde aos ambientes de UTI, por vários motivos, como: segurança biológica, ruídos, movimentação de pessoas, etc. Esse projeto tem um
caráter multidisciplinar envolvendo as áreas da Tecnologia da Informação e Saúde, unindo estudantes dos cursos de Análise e Desenvolvimento de
Sistemas (ADS) e Enfermagem, beneficiando a prática acadêmica de todos. Esse projeto de pesquisa tem por objetivo o desenvolvimento de um
SIMULADOR de monitor CARDIOPULMONAR para a análise e tomada de decisões através de um software via web e mobile, sem a necessidade de
estar presente na UTI, proporcionando uma experiência de monitoramento de sinais vitais e tomadas de decisões aos estudantes de saúde. Por
meio desse simulador é possível realizar atividades complementares, praticar simulações diretas de monitoramento e tomar decisões imediatas a
qualquer mudança dos padrões dos sinais vitais do paciente virtual. O desenvolvimento dessa pesquisa e a implementação do projeto na área
acadêmica visa auxiliar na formação dos futuros profissionais de saúde, nas residências médicas e nos estágios supervisionados. A natureza do
problema desta pesquisa nos conduz ao uso da metodologia do tipo experimental e aplicada. Um protótipo foi criado para possibilitar o uso das
funcionalidades do sistema proposto, visando gerar benefícios concretos para a comunidade acadêmica na área da saúde. Este projeto de iniciação
científica também utilizou a pesquisa bibliográfica em livros, artigos, teses e dissertações para fortalecer o referencial teórico. O projeto iniciou
com uma pesquisa quantitativa, através de questionário fechado via web, com estudantes e professores do curso de enfermagem de uma
instituição de ensino superior na cidade de Fortaleza-CE com a finalidade de avaliar a necessidade e viabilidade do projeto. Entre os pesquisados,
57,1% sentiam dificuldades de acessar às UTIs para atividades acadêmicas. Entre os estudantes, 73,3% relataram pouca ou nenhuma experiência
em ambientes de UTI e entre todos os pesquisados, 85,7% consideraram importante e viável o desenvolvimento e uso de uma ferramenta
tecnológica como apoio ao ensino na área da saúde em ambientes de UTI. A partir desses resultados foi iniciado o desenvolvimento do
SIMULADOR (software web e mobile. Foram executadas as etapas do desenvolvimento de um software: a) Especificação do sistema; b) Uso da
linguagem UML (Unified Modeling Language); c) Levantamento dos requisitos de software; d) Reuniões com as partes interessadas no projeto; e)
Mapeamento dos CASOS DE USO (Diagramas UML); f) Projeto do Banco de Dados usando MySql; g) Desenvolvimento da aplicação web usando
linguagem de programação JAVA e h) Criação do App mobile para Android. O SIMULADOR (ambiente web e mobile) encontra-se em fase de testes,
mas já beneficiando o grupo de estudantes selecionados para testar o projeto, que relatam as facilidades e benefícios da prática via simulador,
mas também contribuem com o projeto fazendo críticas e dando sugestões para melhorar o uso da ferramenta e futura disponibilização em
ambiente acadêmico.
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RESUMO
As catástrofes naturais causam enormes danos humanos, sociais, econômicos e ambientais, sobretudo em grupos e territórios em situação de
vulnerabilidade socioambiental. As grandes catástrofes ocorridas nos últimos anos têm impulsionado ações intersetoriais, como o curso “Agentes
Locais em Desastres Naturais: defesa civil e saúde na redução de riscos”, desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz entre os 2012 e 2014. A
capacidade de tomada de decisões estratégicas antes, durante e depois de desastres naturais é uma qualidade importante para um agente local,
mas pela própria natureza do tema, frequentemente não é possível fazer ensaios prévios sobre tais ações. Assim, o objetivo deste trabalho é
apresentar a criação de um jogo digital capaz de simular de forma simplificada diferentes situações relacionadas a desastres naturais permitindo
ao agente testar seus conhecimentos e aprimorar sua capacidade resposta, visando torná-lo mais efetivo nas situações reais de campo. Os
princípios teóricos que orientaram o desenvolvimento foram o conceito de jogo digital como participação (RAESSENS, 2005) e a teoria da retórica
procedimental (BOGOST, 2007). As etapas metodológicas incluíram o levantamento bibliográfico sobre o tema, a concepção inicial a partir dos
objetivos propostos, o levantamento de informações com pesquisadores especialistas no tema e criadores do curso original, o desenvolvimento de
uma arte atraente e informativa, a escrita da narrativa que guia o jogador, os primeiros testes de funcionamento e por fim o desenvolvimento do
protótipo inicial. Aspectos importantes ressaltados no jogo foram: 1) oportunidades de tomada de decisão ao aluno do curso; 2) a importância da
participação da comunidade na prevenção e manejo de desastres; 3) a articulação das atividades do gestor de saúde no nível macro e do agente de
saúde no nível local; 4) os aspectos humanos ligados aos desastres naturais, pondo o jogador em contato com as opiniões, sugestões e traumas
dos envolvidos. O resultado foi um jogo para treinamento de agentes de saúde que também é acessível ao público em geral, contribuindo tanto
com a formação dos agentes de saúde quanto potencialmente servindo para conscientizar a população da importância do trabalho destes
profissionais.
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RESUMO
O uso de game como ferramenta educacional e de sensibilização para a Reciclagem de Lixo já tem sido uma importante ferramenta para as
escolas, instituições e a sociedade atingirem uma conscientização e educação quanto a sustentabilidade ambiental. O tema geral desta pesquisa é
incluir, junto ao game, o uso da tecnologia da Realidade Aumentada (RA) para atrair ainda mais os estudantes. A RA é uma tecnologia que permite
que elementos virtuais (feitos em softwares de 3D) possam ser visualizados fora do computador, no ambiente físico e em tempo real, misturandose entre as coisas presenciais. Assim sendo, nesta pesquisa, o personagem principal e demais objetos recicláveis do jogo, saem do computador de
seu ambiente virtual e se posicionem junto aos alunos no ambiente físico e real. Para esta visualização, utilizam celulares ou óculos de Realidade
Virtual. Desta forma a pergunta do problema de pesquisa se remete a seguinte questão: qual o impacto que um game educativo pode ter, se
aliado a RA, em que os personagens e demais objetos recicláveis, saem da tela do computador e interagem com as crianças no mundo real? Os
objetivos propostos são: fazer um levantamento das tecnologias disponíveis; apresentar o game para as crianças, junto com a RA e testar seu
impacto; projetar em 3D os elementos para interagir com as crianças com Realidade Aumentada; observar os resultados técnicos, visuais e
também a aceitação das crianças. A metodologia adotada inclui a pesquisa exploratória e descritiva e também foi utilizada a pesquisa
bibliográfica. O trabalho teve abordagem qualitativa e quantitativa, onde foram utilizados questionários e observação. Houve a prototipagem para
a execução dos testes do game que foram aplicados em um grupo de duzentas crianças de 6 a 12 anos em escola pública, no Brasil e no Chile e
depois foram aplicados questionários sobre os conteúdos. Os resultados mostraram que tanto as crianças do Chile como as brasileiras tiveram
acertos de aproximadamente 67 % em temas mais difíceis como Lixo Eletrônico e que 80% das crianças entenderam a separação correta do lixo e
que o reconhecimento da marca de reciclagem foi a maior número de acerto, em torno de 90% nos dois países. As crianças brasileiras gostaram
mais de jogar, resultando 88% comparando a 64% das chilenas. Observou-se que quando a Realidade Aumentada é projetada, existe uma grande
admiração por parte das crianças, por elas não entenderem muito de onde vem as imagens em 3D e elas conseguem segurá-las por meio de
cartões chamados triggers, como foi o caso de um troféu que elas poderiam levantar, bem como as latas recicláveis que eram sobrepostas
virtualmente em 3D sobre as latas reais da reciclagem. Dos elementos em 3D, o mais admirado foi o personagem que se posicionava ao lado do
teclado, ou em tamanho real da criança, que ficava ao seu lado possibilitando tirar fotos e interagir. As conclusões mostram que a combinação de
diferentes ferramentas, como o game e a RA agregam bastante valor às tradicionais tecnologias educacionais como o game, sendo um atrativo a
mais, enriquecendo os conteúdos e principalmente o interesse e a motivação das crianças para se engajarem no tema de sustentabilidade
ambiental.
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RESUMO
Este trabalho apresentou uma proposta de ambientes em 3D criados para serem utilizados com Realidade Virtual, de modo a poder repassar
conteúdos educacionais para universitários em cursos de Educação à Distância (EAD).Sabe-se que uma grande dificuldade da EAD é a alta taxa de
evasão de alunos que se desmotivam e abandonam o seu curso, portanto é de suma importância pesquisar novas propostas de plataformas de
ensino que podem ser estimulantes, inovadoras e que permitam o repasse de conhecimento de forma interativa e com avançados recursos de
tecnologias digitais. O uso da Realidade Virtual (RV), utilizada neste trabalho, é uma técnica que permite que as pessoas visualizem em 3D,
ambientes de forma realista que simula um espaço real, com o uso de Óculos de RV ou mesmo visualizando em computadores, tablets e celulares,
tal qual um videogame. Os objetivos propostos neste trabalho foram: apresentar elementos arquitetônicos em 3D como móveis e cenários para
imersão em 3D e Realidade virtual que contribua para o bem estar, interesse, motivação, desafio e aprendizado do aluno; criar um protótipo com
o uso do software Sketchup para ser inserido na plataforma de game Unity 3D; elaborar recursos interativos para incluir o uso de vídeos
educacionais 360 graus; analisar a aceitação e impacto que esta abordagem teve junto a dois grupos. Usou-se a metodologia de forma
exploratória e descritiva incluindo o método Design-Based Research (DBR), que é uma abordagem de investigação que reúne algumas vantagens
das metodologias quantitativas e também das qualitativas e sua aplicação está ligada com práticas sociais comunitárias e também foi utilizada a
prototipação. Após apresentar o protótipo primeiramente a alunos universitários de 17 a 25 anos e a um segundo grupo mais heterogêneo
formado por três diferentes gerações, os participantes responderam questionários e entrevista semi-estruturadas e obtiveram-se importantes
resultados, sendo que 96,1% dos alunos entrevistados tiveram interesse em participar de uma aula com esta plataforma, 88,4% dos universitários
acham que estar virtualmente em ambientes agradáveis e bonitos podem estimular ao estudo. Entre estes participantes, 50% já experimentaram
Realidade Virtual em óculos combinados com celulares, evidenciando que é uma tecnologia já se tornando acessível entre o público universitário e
foi sugerido por eles que fosse incorporado no protótipo interações entre diferentes alunos simultaneamente, como um videogame. Já no segundo
grupo mais heterogêneo, também foi percebido o grande potencial de repassar conhecimentos por esta plataforma e destacaram temas como
instrumentação cirúrgica, engenharia e arquitetura como grandes beneficiárias testa plataforma. Porém, 40% respondeu que esta tecnologia pode
deixar de despertar interesse depois de ser novidade, consolidando a ideia de que o conteúdo e a preocupação em metodologias educacionais são
fundamentais para esta ferramenta continuar a agregar valor ao processo de ensino e aprendizagem. As conclusões deste trabalho, mostram que
existe uma forte aceitação, principalmente pelos jovens, em acessar conteúdos educacionais por meio de ferramentas semelhantes a videogames,
que é semelhante a plataforma de Realidade Virtual proposta neste trabalho. Por outro lado, percebeu-se que a tecnologia não seria suficiente
para manter o interesse e que devem ser pesquisadas novas metodologias didáticas para esta nova forma de interação com alunos. Concluiu-se
também, que a inserção de conteúdos didáticos dentro destes ambientes é bastante adequada, pois os recursos técnicos de inserções de vídeos
tradicionais planos e vídeos de 360 graus, podem ser feitos de forma satisfatória, criando maiores possibilidades de uso de multimídias educativas
e também de bem estar e relaxamento, incluindo técnicas de geração aleatória de sons da natureza, nos ambientes virtuais deste modelo em 3D,
que foi criado com forte presença de elementos naturais.
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RESUMO
Com o crescente incremento das infraestruturas de redes e popularização em massa da rede de alta velocidade, surge a ideia de uma rede mundial
de objetos conectados que trocam informação entre si com muitas tecnologias e aplicações diferentes que atendam pelo nome de Internet das
Coisas, do termo em inglês Internet of Things, (IoT). Esta é um novo paradigma de comunicação que pretende identificar e integrar o estado das
coisas do mundo real no mundo digital, interligando todos os equipamentos eletrônicos que usamos com a internet bem como possibilita uma
nova gama de aplicações das quais tanto a indústria como a academia podem se beneficiar, como por exemplo, automação de ambientes, cidades
inteligentes, entre outros. A Internet das Coisas traz em conjunto com sua dinâmica outras tecnologias como sensores inteligentes, cloud
computing e Big Data, tudo isso como fonte de alimento necessário para sua evolução. Este projeto de pesquisa tem por finalidade apresentar o
cenário atual da Internet das Coisas (IoT) segundo expectativas e tendências da evolução desta tecnologia. Visa também demonstrar as influências
que essa nova tecnologia afetará o dia-a-dia das pessoas. Até o momento, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre os componentes que
integram a IoT, nas quais foram levantadas suas características. Neste estudo, conclui-se que a Internet das Coisas passa por este momento por
regulamentações que serão de grande valia para as definições e padronizações das tecnologias para IoT. Outra fator altamente relevante diz
respeito à segurança, sendo esse uma das principais barreiras que impedem a sua efetiva adoção, pois a violação dos dados dos usuários é uma
preocupação constante e desempenha um papel chave. A evolução da tecnologia da IoT no seu formato final pode ser bem mais distante do que
será a realidade, pois as possibilidades de mudanças são infinitas e suas ameaças idem, sendo a Internet das Coisas um misto de esperança e
desafio da busca de novas soluções.
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RESUMO
Um dos problemas relacionados à exploração do turismo no Brasil diz respeito à carência de mapas voltados ao turista, os quais possam ser
manipulados e explorados de forma rápida e fácil, possibilitando responder questões referentes à localizações do interesse do turista. Neste
contexto o presente trabalho desenvolve um aplicativo WEB contendo informações que possibilitem responder a questões de localização
relacionadas à atividade turística na ilha de Maiandeua/Algodoal - Pará, utilizando programas de geoprocessamento opensource. Através do
desenvolvimento deste trabalho espera-se que o mesmo possa vir a contribuir para o desenvolvimento turístico da região, pois a partir das
consultas disponíveis no aplicativo, turistas e outros interessados poderão ter maiores informações sobre atrativos de temas variados como
gastronomia, hospedagem e áreas de lazer. É importante ressaltar que a utilização de tecnologias opensource, programas com código de fonte
aberta, representa uma grande vantagem no desenvolvimento da aplicação Web proposta, o que possibilita a redução do custo final do aplicativo
O turista encontra dificuldade em obter informações agregadas em uma única plataforma local, onde possa ter o máximo de informações para
obter melhor experiência com o local. Em muitos lugares onde não é possível acesso à internet por diversos problemas, a distribuição em
ambiente intranet dessas informações supre essa necessidade. Para um turista é indispensável ter informação acerca do local, para obter o melhor
proveito de sua viagem. A área de proteção ambiental de Algodoal – Maiandeua situa-se no litoral nordeste do estado do Pará, na microrregião do
salgado, e confronta-se com: o oceano atlântico ao norte, o furo do Mocooca ao sul e a reserva extrativista marinha de Maracanã a leste, bem
como Marapanim a oeste segundo o Plano de manejo da área de proteção ambiental de algodoal-maiandeua. Desenvolver aplicação web
opesource com informações acerca do cenário estudado, com informações turísticas georreferenciadas, sendo permitido ao usuário final
manipular diferentes níveis de informações, de forma rápida e atualizada de acordo com a necessidade e interesse.Tendo como objetivos oS
tópicos: Identificar e eleger ferramentas opensource para a criação de mapas offline; Aplicar a solução do sistema web e o mapa como
ferramenta de Identificação e localização de informações pertinentes a ilha; Possibilitar através da ferramenta proposta, a interação entre o
grupo de moradores/comerciantes da ilha com os turistas, fazendo uso de ferramentas de suporte à colaboração; Avaliar a solução proposta por
meio de análise qualitativa dos resultados obtidos e apresentar melhorias comparando com as ferramentas web já utilizadas para informações
turísticas, conhecidos no estado da arte Pesquisas bibliográficas realizadas e estudos para o aperfeiçoamento do conhecimento em relação as
ferramentas que serão utilizadas para o desenvolvimento do sistema web com PHP e Apache; utilização e analise das ferramentas como Qgis
Desktop 2.18.3 Utilizada para baixar mapa base do open street maps (OSM) e delimitar área de estudo. Transformar em GeoTiff, TileMil 0.10.1
Para adicionar no GeoTiff o spatial reference system ( SRS ) e transformar em .mbtiles, Mbutil para converter o .mbtiles em PNG e Leaflet para
Renderizar os png em XYZ na web. Será adotada a metodologia de desenvolvimento em Cascata; Avaliação qualitativa. Mediante os avanços atuais
a aplicação de ferramentas de TIC, o desenvolvimento web e o aplicativo contribuem com a funcionalidade de visualização em mapa referente a
geolocalização das partes integrantes, apresentaram melhores práticas de uso sustentável de modo a atender as necessidades turísticas
comparando com as soluções disponíveis.
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RESUMO
No mundo moderno a tecnologia vem crescendo aceleradamente, trazendo muitos benefícios quando usada de forma correta. Realizar as tarefas
o mais rápido possível e com eficiência é uma necessidade moderna, a tecnologia da informação pode dar esse apoio, uma vez que ela automatiza
processos através das inovações tecnológicas. A Iniciação Científica dá a oportunidade ao aluno de aplicar conhecimentos adquiridos em sala de
aula para auxiliar a comunidade em que está inserido, possibilitando a criação de processos inovadores. O objetivo principal deste projeto é aplicar
os conhecimentos adquiridos ao longo das disciplinas: modelagem do banco de dados, modelagem do sistema, desenvolvimento de sistemas web
e mobile, usabilidade, gerenciamento de desenvolvimento de software, teste de software, entre outros, para automatizar o processo de registro
de frequência diária dos alunos, ajudando a manter o controle de acesso aos laboratórios e o registro de acesso à nossa instituição. Outro objetivo
importante é a iniciação no mundo das pesquisas. Este projeto possibilitou entender o que é preciso para começar a fazer pesquisas cientificas e
como escolher um tema interessante e desafiador. A metodologia de pesquisa utilizada foi a exploratória e aplicada, onde a pesquisa tem uma
finalidade de uso bem definida através de uma aplicação prática. Foi utilizada também a pesquisa bibliográfica para dar maior apoio ao referencial
teórico necessário. Para realização do projeto, foram seguidas as seguintes etapas: Levantamento do referencial teórico, projeto do ambiente
tecnológico, implementação do hardware, desenvolvimento do software web e mobile, testes de hardware e software, e os testes de usabilidade.
Para a realização dos testes, foram utilizados uma placa de prototipagem eletrônica (Arduino), um leitor de RFID, cartões de identificação, sistema
WEB e App mobile para controlar e apresentar as informações registradas, usando dashboards e tabelas. A solução desenvolvida pode ser aplicada
em outras situações e em outros ramos de atividade. No mercado já existem soluções semelhantes, mas de altos custos. Nossa aplicação priorizou
desenvolver a solução de forma inteligente e barata. Os testes foram realizados com um Arduino Uno R3, um leitor de RFID MRFC522 Mifare e dois
cartões de identificação, sendo possível observar os seguintes aspectos durante os testes: Em 200 (duzentas) tentativas de leituras sequenciais,
todas foram realizadas com sucesso; A distância necessária para realizar a leitura do cartão foi de até 3 (três) centímetros, não sendo necessário o
contato físico com o leitor; Foi possível ler o cartão mesmo com pequenos objetos a frente do cartão, como por exemplo: folha de caderno, cartão
de crédito, carteira entre outros pequenos objetos; Não foi possível fazer a leitura de dois cartões de forma simultânea, sendo preciso ler uma de
cada vez; O envio dos dados para o local de armazenamento foi instantâneo, em tempo real. Concluindo, podemos observar que a tecnologia
proposta é robusta e consistente para atender os objetivos do nosso projeto, realizando as tarefas em ambiente hostil e com várias repetições,
transferindo de imediato os dados para a ambiente web, provando que é possível essa automatização de processos. Como pesquisador, o projeto
proporciona novos horizontes quanto às inovações tecnológicas, ajudando melhor posicionamento no mercado de trabalho, revisando os
conteúdos, aprendendo novos temas e conceitos, conhecendo e interagindo com profissionais de mercado e aprendendo mais sobre
empreendedorismo com os estudos de casos realizados.
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RESUMO
Herbários armazenam coleções de plantas secas que foram coletadas na natureza por botânicos. Essas amostras servem como testemunhos da
ocorrência de espécies nos diversos biomas presentes no país. A existência de dados georreferenciados possibilita o desenvolvimento de inúmeras
pesquisas como, a elaboração de políticas de conservação ou planos de prevenção dos impactos ocasionados pelas mudanças climáticas. Os 250
herbários existentes no Brasil têm desenvolvido um grande esforço no sentido de tornar acessível aos pesquisadores os dados de suas coleções
através de sistemas de informações. Porém, para o uso das amostras com coordenadas, problemas são encontrados pelos pesquisadores,
obrigando-os a dispensar um tempo considerável na limpeza desses dados. Tal esforço tem por intuito alcançar a qualidade mínima necessária
para evitar erros ou imprecisões nos dados influenciem os resultados das pesquisas. Compreende-se, que muitos dos erros presentes nas
coordenadas são decorrentes do uso inadequado dos dispositivos de georreferenciamento (GPS) e, no caso das amostras mais antigas, observa-se
que os dados de localização não foram informados pela inexistência de tais equipamentos. A presença de erros e o constante aumento do volume
de dados, reforça a necessidade de uso de métodos mais eficientes de extração de conhecimento. Assim, como tema geral da pesquisa,
considerou-se que os recursos da Mineração de Dados podem trazer vantagens quando aplicados a dados de amostras de coletas botânicas
depositadas em herbários. A hipótese para a formulação da proposta foi que a análise dos dados espaciais de ocorrências poderia ser melhorada
com o uso de algoritmos da mineração de dados, permitindo a identificação de erros e outliers em grandes volumes de dados. Em função do
problema apresentado, este trabalho de pesquisa teve por objetivo principal a criação de uma metodologia com algoritmos de agrupamentos para
a avaliação, identificação e melhora da qualidade em dados de espécies vegetais. Todo o desenvolvimento da proposta foi realizado com software
livre, pois além do R, foi utilizado o sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL. A metodologia de pesquisa do trabalho foi estruturada por
meio das seguintes etapas: 1) Avaliação dos dados geográficos das coleções científicas e identificação dos principais tipos de erros existentes; 2)
Seleção de dados e aplicação de técnicas de limpeza e padronização; 3) Aplicação do algoritmo K-means da mineração de dados para verificar os
clusters indicativos das coletas realizadas pelos pesquisadores dentro de um período e, a identificação de outliers; 4) Extração do conhecimento.
Como estudo de caso, foram utilizados os dados do sistema Jabot (jabot.jbrj.gov.br), que é o banco de dados do Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, o dataset contém os dados das coletas em um valor aproximado de 750.000 registros. Os resultados obtidos com a
metodologia proposta foram positivos no sentido da identificação dos outliers e, foram obtidos da seguinte forma: as coletas de um determinado
coletor foram selecionadas a partir do conjunto de amostras realizadas em um mesmo dia. As coordenadas presentes no dataset permitiram a
aplicação do algoritmo K-Means e, a partir dos clusters gerados, foi calculada a distância euclidiana entre seus centróides. As maiores distâncias
identificadas foram consideradas suspeitas, pois não é comum que um coletor possa realizar coletas em grandes distâncias em um mesmo dia.
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