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A PR E SE N T A Ç ÃO

No dia 27 de outubro de 2018, no Campus Nova América da Universidade Estácio de Sá (UNESA), foi realizada a edição
comemorativa de 10 anos do Seminário de Pesquisa da Estácio com expressivo número de participações e impacto no
meio acadêmico-científico nacional evidenciado nos 633 trabalhos aqui publicados no formato de resumo.
Ao longo destes 10 anos foram apresentados mais de 2500 trabalhos em diferentes modalidades. Participaram
discentes e docentes da Estácio e de outras instituições de diferentes estados do Brasil.
Para evidenciar a crescente dimensão que o Seminário de Pesquisa da Estácio foi alcançando, destaca-se que, nesta
edição de 2018, além de pesquisas científicas submetidas por pesquisadores que integram 39 IES do grupo Estácio,
foram recebidos para avaliação do Corpo Editorial trabalhos de outras 118 instituições de ensino superior públicas e
privadas de todo o país.
Os números só reforçam o que ora apresentamos. O processo avaliativo desta edição envolveu 6.490 pessoas, entre
5.880 autores e 610 avaliadores e resultou em 4.659 avaliações realizadas em 2.218 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, mais uma vez expressamos 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 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.
Rio de Janeiro, outubro de 2018.
Rafael Mario Iorio Filho
Diretor de Pesquisa e Extensão - Estácio
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RESUMO
Este artigo busca responder ao seguinte problema: como é realizada a revista íntima realizada no familiar do detento que cumpre pena no
Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN/AP)? Parte-se da hipótese que a revista íntima realizada no IAPEN/AP está violando os
direitos garantidos na Constituição Federal de 1988, submetendo estes familiares às condições constrangedoras, o que a torna ilegal. Para
responder a esta problemática, o objetivo geral deste trabalho foi investigar como ocorre a revista íntima nos familiares dos apenados no
IAPEN/AP. Quanto aos objetivos específicos definiram-se: descrever a evolução, conceito e classificação do instituto da pena; compreender os
direitos e deveres dos presos no ordenamento jurídico brasileiro; e evidenciar como é realizada a revista íntima em visitas a apenados no
IAPEN/AP. Para a consecução deste trabalho utilizou-se vasta pesquisa bibliográfica, com a complementação da abordagem qualitativa por meio
de aplicação de entrevistas junto a uma amostragem de 50 familiares dos presos que estão em regime semi aberto e fechado no IAPEN. Ao
contrário do que é relatado no Plano de Diretor do Sistema Penitenciário do Amapá, prevendo que a revista íntima deve ser realizada apenas
quando há suspeitas, evidenciou-se que os familiares dos presos de todos os pavilhões passam pela revista e, havendo suspeita, são enviados para
enfermaria para exame mais minucioso das partes íntimas. O roteiro de entrevista foi distribuído de forma aleatória, sem que houvesse
identificação pessoal, para evitar o receio na hora de responder a pergunta crucial para a pesquisa, onde questionou-se o sentimento do familiar
durante a revista íntima. É relevante salientar que, assim como em pesquisas realizadas em outros estados, como em presídios de Minas Gerais e
Rio de Janeiro, mais de 90% das pessoas que fazem visitas aos seus entes detidos são mulheres. Constatou-se que, das 50 entrevistas realizadas,
apenas 04 marcaram a opção de sexo masculino e 46 do sexo feminino. A pesquisa revelou que 96% dos entrevistados se sentem muito
constrangidos no momento da revista íntima. Na visita realizada ao IAPEN pôde-se observar que o familiar, para adentrar aos pavilhões, passa
primeiro os alimentos pelo scanner, em seguida sentam em um banco e passam por uma porta, com detectores de metal, onde aguardam no DPA
para que seja realizada a revista íntima. Estudos apontam que essa dificuldade pode diminuir o numero de visitas e assim dificultar o processo de
ressocialização necessário para a diminuição no número de reinserção desses apenados aos presídios. Há flagrante desrespeito ao princípio da
dignidade da pessoa, pois sentem-se em constante e alto nível de constrangimento, a cada visita. A realização desse tipo de revista pessoal atua
como instrumento de intimidação, uma vez que o próprio Estado informa que o número de apreensões de objetos encontrados com visitantes é
extremamente menor daqueles encontrados nas revistas realizadas pelos policiais nas celas. A revista íntima prevista em lei teria que ser realizada
somente em casos excepcionais. Mas o que se vê no presídio do Amapá é que a ação tornou-se rotineira e obrigatória a cada visita semanal com
procedimentos vexatórios que invadem não só o corpo, mas também ofendem a dignidade. Atualmente, com o avanço da tecnologia, existem
equipamentos de segurança de alta precisão, que permitem a identificação de materiais metálicos ou não, bem como de drogas e de explosivos
(ex. espectrômetro). Dessa forma, uma vez que existem formas alternativas e os próprios dispositivos legais apresentados, fica evidente a
ilegalidade da revista íntima, por ferir o princípio da dignidade humana, confirmando a hipótese.
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RESUMO
O presente trabalho buscou realizar uma análise sobre a aplicação da Lei Anticorrupção – Lei nº 12.846/2013 – no governo eletrônico em sede da
Administração Pública Indireta, mais especificamente, nas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, especialmente após o advento da
Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016). De início, o artigo realizou uma análise das diversas conceituações existentes sobre o que configura a
corrupção tendo em vista seu caráter flexível e multifacetado, relacionadas às teorias econômicas, ao interesse público envolvido, à violação de
deveres formais e à opinião pública envolvida. Com a sua disseminação e configuração como uma mazela estrutural do estado, o tema passou a
ganhar mais espaço na sociedade internacional, sendo firmados diversos tratados sobre o tema. A título exemplificativo, cita-se Convenção
Interamericana contra a Corrupção, a Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais
Internacionais da OCDE e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Neste momento, o trabalho analisou os principais diplomas
legislativos internacionais no combate à corrupção e ao suborno corporativo, quais sejam, o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), promulgado em
1977 pelos Estados Unidos, e o UK Bribery Act editado em 2010 pelo Reino Unido, debruçando-se sobre as principais características de cada um,
tais como os princípios que os regem, as categorias de pessoas e entidades às quais se aplicam e as possíveis defesas afirmativas a serem
apresentadas. A apresentação do combate à corrupção no contexto internacional objetivou a sua utilização como critério comparativo para a
análise da Lei Anticorrupção brasileira, promulgada recentemente no ordenamento jurídico, e a sua regulamentação infralegal. Esta Lei foi editada
de forma a suprir um vácuo normativo no quesito de responsabilização civil e administrativa das pessoas jurídicas por atos de corrupção, uma vez
que até então a responsabilização era predominantemente focada na figura do corrrompido em detrimento do corruptor. Com isso, o trabalho
objetivou analisar as principais características do regramento anticorrupção brasileiro e as diversas teorias existentes sobre a sua aplicação como
forma de responsabilizar entidades da Administração Pública Indireta tendo em vista as particularidades destas pessoas jurídicas em razão de
deverem observância aos princípios constitucionais da Administração Pública e à supremacia do interesse público. Entretanto, a promulgação
recente do Estatuto Jurídico das Estatais evidenciou o crescimento da importância do Compliance no âmbito da Administração Pública, ainda que
de forma tardia, estabelecendo regras relacionadas à transparência, governança corporativa e estruturas e práticas de gestão de risco e controle
interno que inspiraram o Poder Público a internalizá-las para a esfera pública. Com a inovação tecnológica inerente à globalização, a
Administração Pública e seu regramento normativo também sofreram modificações para se adequar à nova realidade. Neste contexto, o princípio
da eficiência surge como um dos norteadores de sua atuação. Com esta nova realidade, surge o chamado Governo Eletrônico (e-gov), uma
infraestrutura única de comunicação compartilhada por diferentes órgãos públicos a partir da qual a tecnologia da informação e da comunicação é
utilizada de forma intensiva para melhorar a gestão pública e o atendimento ao cidadão. Ao fim, a pesquisa concluiu que a Governança
Corporativa, baseada no programa de Compliance Anticorrupção dos arts. 41 e 42 do Decreto nº 8.420/15, no campo do governo eletrônico
opera-se mediante a TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), permitindo um processo de decisão mais informado e transparente, além de
oportunizar o acesso a serviços e informações aos cidadãos e às organizações, nascendo o modelo de “governança responsiva”.
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RESUMO
O tema deste trabalho abarca a arbitragem como método de recuperação extrajudicial de empresas, e, uma análise realizada, conjuntamente com
o a Lei 11.101 (Lei de Recuperação de Falências – LRF), o Código Civil (CC), e o Novo Código de Processo Civil (NCPC). Trata-se de um tema atual,
no entanto, ainda muito pouco conhecido e utilizado como forma de solução de conflitos de resposta mais rápida e econômica as partes, visto
que, empresários e os advogados não possuem o conhecimento necessário para se utilizarem desta ferramenta. A temática elenca uma discussão
em cima das formas de resolução de conflitos sobre uma lide, em uma outra perspectiva. A arbitragem é um modo de resolução de conflitos, o
qual as partes de um processo definem, em comum acordo uma pessoa ou entidade privada que irá solucionar as questões envolventes no
conflito, sem o auxílio do Poder Judiciário. Trata-se de uma heterocomposição, ou seja, uma técnica utilizada, pelo qual, as partes elegem um
terceiro imparcial para julgar a lide com as mesmas prerrogativas do Poder Judiciário. Deste modo, este artigo, visa demonstrar que este
mecanismo diminuiria progressivamente a procura das partes ao judiciário, visto que este seria o meio mais econômico e rápido para se conseguir
a solução. O problema da pesquisa é: Como, através da arbitragem, pode-se manter e preservar a atividade produtiva, solucionar conflitos e quitar
as dívidas diante os credores, evitando e prevenindo a falência? Utilizando a Lei 11.101 (LRF), Código Civil e o novo CPC. O objetivo geral foi
entender a arbitragem na lei LRF, em sua forma de recuperação extrajudicial. Os objetivos específicos: 1) Estruturar como funciona a lei 11.101
(LRF) na forma de recuperação extrajudicial,2) Analisar a utilização da lei arbitral,3) Promover a ordem dos elementos essenciais que compõem a
Câmara Nacional de Arbitragem Jurídica,4) Elucidar sobre a arbitragem no Código Civil e no Novo Código de Processo Civil. A metodologia utilizada,
foi a descritivo-bibliográfica, com análises doutrinárias sobre o tema, e análise de caso concreto, tendo como objeto a Câmara Nacional de
Arbitragem Jurídica, localizada em Belém do Pará. Na conclusão, pode-se perceber que a técnica discutida neste artigo, a arbitragem, continua
sendo muito pouco utilizada e estudada, visto que este não seria o interesse dos profissionais de direito, pois a ideia, ainda enraizada nestes
profissionais, é o de procurar a Justiça e não meios alternativos, o que resulta no aumento de casos que chegam à Justiça, causando lentidão dos
processos e maiores custas processuais, mas que poderia ser solucionado sem a mesma. Deste modo, em análise ao caso concreto, de acordo com
a presidente da Câmara Nacional de Arbitragem Jurídica, Giselle Scopel, não foram identificadas, dentro dos atendimentos realizados pela
instituição, nenhum caso conhecido, no Estado do Pará, em que se tenha utilizado esse mecanismo de solução de conflitos. Apesar da situação
alarmante, espera-se que com a divulgação do tema, o mesmo possa se tornar mais frequente no cotidiano e que os novos profissionais e os
antigos, que todos os dias buscam inovações, possam tornar a utilização desta técnica mais frequente e eficaz.
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RESUMO
Tema atual e de relevância institucional, a excepcionalidade do instituto jurídico da Intervenção Federal - com expressa previsão no art. 34 da
CRFB/88- suscita dúvidas relativas ao teor de constitucionalidade do Decreto 9288/18, sua pertinência em face da presente conjuntura de crise
institucional, marcada pelo esgarçamento de preceitos fundamentais do Estado Democrático de Direito e da relativização de categorias analíticas
como estado de exceção e legalidade constitucional. Há necessidade de aprofundamento e disseminação dos debates acadêmicos sobre o Decreto
de Intervenção Federal em curso no território do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo em face da presunção de inconstitucionalidade relativa aos
seus principais dispositivos e do risco de desestabilização dos princípios clássicos do Estado Federal.Mais gravemente, reconhecendo a ofensa aos
princípios da ordem social e da segurança jurídica, a presente proposta de pesquisa tem por objeto central a problematização das graves
implicações institucionais do Decreto 9288/18, em perspectiva interdisciplinar e à luz dos preceitos fundantes do Estado de Direito.O Decreto de
Intervenção Federal em curso, de inspiração marcadamente militarista, reflete a acentuada tendência de militarização da segurança pública e da
onipresença do aparato repressivo do Estado no cotidiano das cidades , especialmente no particular território da cidade do Rio de Janeiro, trecho
mais afetado pela banalização das Op. Glo ,regulamentada pelo Decreto 3897/01, que disciplina o emprego das Forças Armadas em operações de
garantia da lei e da ordem, conforme previsão do art. 142 da CRFB/88.O citado Decreto representa um perigoso precedente em face do atropelo
de dispositivos constitucionais e por respaldar a tendência de militarização da segurança pública e da vida urbana, a pretexto da salvaguarda da
ordem pública , em radical distanciamento do espírito da constituição democrática de 1988, fundada na unidade do pacto federativo, na
salvaguarda da autonomia dos entes e da estrita soberania da sociedade civil organizada. Reflete, sobretudo, a inspiração nitidamente autocrática
e a primazia da força militar sobre a racionalidade inspiradora da concepção de Estado de Direito e Governo Civil, conquistas civilizatórias .Do
ponto de vista teórico, o apelo aos estudos clássicos sobre os preceitos teóricos do Federalismo é imprescindível, como também o reconhecimento
da importância da obra de Stephen Graham “Cidades Sitiadas” , além dos estudos clássicos sobre Estado de Exceção , Giorgio Agamben em
destaque, para a compreensão do fenômeno de militarização das cidades na cena mundial contemporânea, adequando-a às especificidades
regionais e locais do território do Rio de Janeiro, assombrado pelo primeiro decreto de intervenção federal na vigência da CRFB/88 e por
sucessivas operações de GLO, cada vez mais banalizadas e infrutíferas na ‘pacificação de territórios”. Difusão da lógica armamentista, militarização
das forças de segurança pública, difusão do vocabulário de guerra, crescimento das empresas de segurança privada,aumento da parafernália
tecnológica e dos mecanismos de controle e vigilância da cidadania, truculência policial e violação recorrente de direitos em territórios
conflagrados compõem o cenário desconfortável do novo urbanismo militar, em flagrante oposição a moderna concepção de cidade sustentável,
conforme preconizada nas Conferências Habitat. O direito à fruição e ao gozo do espaço público, em territórios conflagrados e objeto de disputas
entre facções , aliado a escalada de medidas de exceção na vigência da Constituição Democrática - vide os recorrentes decretos de operações de
garantia de Lei e da Ordem, portarias dos Ministérios da Defesa e do Ministério Extraordinário de Segurança Pública, e preeminência de
autoridades militares- refletem o paradoxo de negação do direito à cidade (nada fraterna) , inclusiva e democrática.
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RESUMO
O Poder Judiciário brasileiro ao longo dos anos vem implementando medidas para minimizar a sua morosidade para solução dos conflitos sociais,
reconhecendo a negociação, a conciliação e a mediação como subsistemas do sistema auto compositivo de solução de conflitos. A mediação tem
se mostrado como uma alternativa adequada para a solução dos conflitos tendo em vista a sua capacidade real de atender às demandas das
partes, sendo um espaço voluntário de solução das disputas entre os indivíduos na sociedade, que de modo célere, resolvem plenamente seus
conflitos a partir de suas próprias percepções sobre o fato que causou o desequilíbrio das relações.Além disso, apresenta-se como possibilidade de
acesso à justiça, com condições de conduzir o sistema judiciário a uma política pública com objetivo de redução de custos ao erário público, mas
para isso requer formar mediadores com competências e habilidades para além do mundo jurídico. Neste sentido, o objetivo deste artigo é
compreender como a mediação, em seu caráter interdisciplinar, pode contribuir para a composição das relações sociais em conflito existentes em
suas várias dimensões em uma sociedade complexa. Partimos do pressuposto que o caráter interdisciplinar da mediação tem grande potencial de
minimizar os conflitos desde que o mediador tenha acesso a uma formação continuada, ampla e de qualidade envolvendo a psicologia, a
sociologia, a antropologia, o direito ou qualquer outro conhecimento que venha a facilitar a comunicação e interação entre as partes envolvidas
no conflito. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa, bibliográfica, com fundamento em autores como Vasconcelos (2008),
Warat (2001), Schwartz (2005), Morin (1973). Diante dos estudos realizados e da questão norteadora desse estudo, concluímos que a mediação,
como meio adequado para resolução de conflitos, potencialmente, pode contribuir para a pacificação social requerendo do mediador uma
formação interdisciplinar que o prepare para não somente compreender a espiral do conflito, mas também entender aspectos sociais psicológicos
das partes envolvidas, sendo que para isso, precisa também se auto conhecer, para que suas crenças, posicionamentos, valores não interfiram na
sua condição de imparcialidade diante das partes.
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RESUMO
O setor de Compliance Ambiental tem por escopo minimizar os impactos e custos ambientais, teve seus primeiros passos através da Lei n.
9.613/98, entretanto, somente a partir da promulgação da Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012 que o compliance começou a tomar vulto no
cenário brasileiro, primeiramente, com foco nos crimes de lavagem de dinheiro, anticorrupção e sanções econômicas e, em segundo estágio,
adotou sua dimensão interdisciplinar compreendendo, do mesmo modo, os crimes ambientais. Com atuação especializada junto aos mais diversos
setores das corporações, auxilia em ajustes e cumprimento de normas internas e externas, principalmente as de desenvolvimento sustentável,
promovendo o seu papel no tocante a ecoeficiência e manutenção do patrimônio ambiental. O presente trabalho tem como objetivo a análise
sobre a necessidade de estabilidade trabalhista ou contratual aos trabalhadores do setor de Compliance Ambiental das empresas. Como objetivo
específico aponta-se o de observar a garantia de permanência dos trabalhadores, considerando-se a hipótese de denúncia referente às fraudes ou
ilicitudes nos procedimentos da empresa e a responsabilidade que deve ser assumida pelos tomadores de decisão responsáveis pela governança
da corporação. A metodologia utilizada é essencialmente bibliográfica, tanto da legislação pertinente quanto das leis correlatas, doutrina e
jurisprudências, analisando de forma descritiva e argumentativa as nuances adequadas às perquirições desta pesquisa. Nesta busca, depara-se
com as possibilidades de estabilidade atualmente previstas no ordenamento brasileiro, que contemplam as gestantes, representantes da CIPA,
dirigentes sindicais, vítimas de acidente de trabalho, diretores de cooperativas, pré-aposentados, trabalhadores pré-dissídio e nos casos de decisão
coletiva da categoria. Em todos os casos fica evidente que, se a estabilidade não fosse regulamentada, o empregador poderia certamente desligar
imotivadamente o trabalhador de suas funções, pelo simples fato do mesmo não estar produzindo, trazendo rendimento ou simplesmente situarse contra as convicções da empresa. O tema torna-se ainda mais relevante quando verificado que o trabalho cotidiano exercido pelo setor de
Compliance Ambiental deve estar presente nos mais diversos setores da empresa, sendo o principal responsável por assessorar na tomada de
decisões e consequentemente alertar sobre possíveis danos ambientais, com relação aos materiais e processos executados, porém, nos casos onde
esses métodos e suas possíveis consequências são determinados pela governança, o posicionamento contrário do setor de Compliance Ambiental
pode gerar retaliação aos funcionários envolvidos na provável denúncia, transferências ou demissões. O empenho em ostentar o Compliance
Ambiental como uma das principais formas de minimizar os danos provenientes do exagerado consumismo humano contribui para o exercício do
dever social com as gerações vindouras e, principalmente, com a velada súplica social por melhoria nas condições de vida do nosso planeta. Nessa
diligência, conclui-se que há necessidade de criação de normas que regulamentem a estabilidade sobre os setores de Compliance Ambiental,
sendo a falta destas a principal barreira que deve ser vencida para sua efetiva implantação e funcionamento. Através deste liame, busca-se
segurança jurídica para uma implementação sólida e segura, mobilizando tanto os profissionais envolvidos quanto os tomadores de decisão, com
normas cogentes de eficácia plena e aplicabilidade imediata que demandem deveres as partes, coibindo possíveis excessos. Por fim, não está
concluída a presente pesquisa, sendo esta apenas o exórdio de uma empreitada mais abrangente, a fim de apontar os meios de garantir a
segurança jurídica esperada de tão meritório instituto.
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RESUMO
O presente estudo traz como tema A (im)prescritibilidade da pretensão de ressarcimento decorrente de ato de improbidade administrativa;
apresenta para tanto a seguinte problemática: No que tange à prescritibilidade e à imprescritibilidade, qual a tese que predomina quando se trata
das ações de ressarcimento por danos ao erário decorrente por ato de improbidade administrativa, considerando a parte final do art.37, §5º, da
Constituição Federal de 1988? Tem-se que a Lei de Improbidade prevê entre suas sanções o ressarcimento integral do dano, podendo ser
pleiteada pela via da ação de improbidade administrativa; uma vez prescrita esta ação, a Administração Pública tem a prerrogativa de ingressar
com a ação de ressarcimento por danos ao erário, sendo uma medida autônoma em relação àquela. Tem-se também o §5º do art. 37 da
Constituição Federal acerca da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, que consiste na possibilidade que Administração
Pública tem de ingressar em face do agente causador de danos, com finalidade de recomposição dos prejuízos causados ao patrimônio público,
tendo em vista que se trata de bem da coletividade, sendo assim, qualquer lesão fere o interesse público. A justificativa para a confecção do
trabalho se dá principalmente em função das controvérsias jurisprudências e doutrinárias acerca do tema, entendendo-se, assim, haver
necessidade de discorrer sobre o assunto a fim de dirimir dúvidas. Desta forma, o presente artigo visa esclarecer a prerrogativa dada ao Estado de
ingressar a qualquer momento com ação de ressarcimento por ato de improbidade, bem como a instabilidade nas relações jurídicas firmadas,
dando ênfase aos principais argumentos jurídicos abordados pela doutrina e jurisprudência. Da mesma forma, buscar-se-ão examinar os
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais recentes sobre a temática na ordem jurídica, como forma de abordar os reflexos da (im)
prescritibilidade nas relações jurídicas firmadas entre o Estado e o causador do dano ao patrimônio público. Quanto à metodologia adotada, a
pesquisa se sustentou em pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Foi possível notar que ainda é recorrente a tese da imprescritibilidade da ação
de ressarcimento por danos ao erário por alguns doutrinadores, mas tal entendimento vem perdendo força em razão dos princípios gerais do
direito, como da segurança jurídica, ampla defesa e devido processo legal, o que fundamenta a tese da prescritibilidade, sendo alegado por parte
da doutrinária. Concluiu-se, por fim, que existem correntes doutrinárias que adotam a tese da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento,
com fundamento na literalidade do dispositivo legal e nos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público, como forma de
preservação e conversação do patrimônio público. Enquanto que a tese da prescritibilidade é pautada na ausência de previsão expressa e clara no
texto legal do termo “imprescritibilidade”, e também nos princípios da segurança jurídica, ampla defesa e devido processo legal, sendo basilares no
Estado Democrático de Direito. Portanto, a jurisprudência reconhece a tese da prescritibilidade da ação de ressarcimento por danos ao erário
decorrente de ilícito civil. Todavia, não adentrou na análise no caso de atos de improbidade administrativa, deixando para o futuro o
questionamento da matéria.
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RESUMO
O princípio da insignificância vem sendo largamente utilizado no Direito Penal brasileiro possuindo lastro na doutrina moderna, que deixou de
considerar no conceito de tipicidade a subsunção do fato à norma. Desse modo, abriu espaço para um juízo de valor, consistente na relevância da
lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Sob esta ótica surge, o conceito de tipicidade material, admitindo-se a
aplicação do princípio da insignificância, considerando-se a infração como mera bagatela, daí a denominação de ou crime de "bagatela", como
forma de excluir a tipicidade material da conduta tida como irrisória ou irrelevante. Para a antiga tipicidade formal a conduta do agente que
subtraia uma simples caneta esferográfica configura uma conduta relevante, e portanto, intolerável para o convívio social. A jurisprudência pátria
aos poucos passou a se utilizar do princípio da insignificância como form de exclusão da tipicidade material da conduta de fatos de pouca ou
nenhuma relevância na seara penal. O Supremo Tribunal Federal vem adotando critérios para a aferição em cada caso para a possibilidade de
aplicação do princípio. Para os defensores da insignificância não deverá ser aplicado o direito penal pela irrelevância da lesão ao bem jurídico, o
que significa que a conduta perpetrada pelo agente torna-se atípica, afastando assim, o primeiro elemento, da configuração da conduta
penalmente reprovável, o fato típico, logo não deverá ser aplicada ao agente qualquer sanção. Seguindo a mesma linha de pensamento adotada
pela moderna teoria do direito penal, surge, agora, outro importante princípio para nortear a aplicação do direito penal, qual seja, o da
insignificância imprópria ou da bagatela imprópria, que aos poucos vem ganhando adeptos na doutrina e jurisprudência, tendo como um de seus
precursores no Brasil, o jurista Luiz Flávio Gomes. A bagatela imprópria, embora ainda muito criticada, tem sido utilizada até mesmo pelo
Supremo Tribunal Federal . Forçoso reconhecer, no entanto, que a aplicação da insignificância imprópria é mais restritiva. A lógica de sua aplicação
parte do prisma da "desnecessidade" da aplicação do direito penal em determinado caso. Assim, para os defensores da bagatela imprópria,
embora havendo a presença dos elementos estruturais que compõem a infração penal, quais sejam o fato típico, ilícito e culpável, a aplicação da
pena no caso concreto torna-se desnecessária. É o que denominamos de "Justiça do Caso Concreto", onde seguindo linha de pensamento do
jurista alemão Claus Roxin, que a função do direito penal não é apenas de propiciar um caráter punitivo (caráter retributivo), mas sobretudo
representar um elemento de prevenção da prática delitiva. Nessa linha, nem sempre a aplicação da pena seria necessária, podendo a sanção ser
até mesmo contraproducente ou inócua. Assim, o fato surge, a princípio com relevância penal, mas no momento da aplicação da pena, o juiz pode
considerar sua imposição desnecessária, como por exemplo na hipótese de se pretender punir um suicida que ao tentar a própria morte não
obtém êxito, mas é denunciado por posse irregular de arma de fogo. O presente trabalho tem por objetivo o estudo do princípio da insignificância
imprópria, como forma de aplicação da "Justiça no Caso Concreto". A pesquisa é realizada com base em fonte doutrinária de jurisprudencial e
estudo de casos concretos de aplicação da bagatela imprópria. A conclusão que se pretende alcançar é no sentido da utilização do princípio da
insignificância imprópria, como forma de "Justiça no Caso Concreto", contribuindo para uma justiça criminal mais justa e efetiva.
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RESUMO
O escopo do presente visa examinar a relação da laicidade previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com as relações de
interesse comum entre Estado e Igrejas..Pode-se dizer que há lesão ao princípio da laicidade estatal tendo em vista os inúmeros vínculos entre
Estado e igreja? Objetiva-se especidicamente,analisar a hipótese de existir lesão ao princípio da laicidade do Estado tendo em vista os vínculos
colaborativos entre Estado e igrejas. Ou de outra forma, a inexistência de lesão na laicidade estatal devido ao interesse comum entre as ditas
partes. Para a execução do projeto, realizou-se a pesquisa bibliográfia e documental com a utilização de fichamentos das questões teóricometodológicas vinculadas ao foco em comento. Assim, parte-se do campo geral para o específico ao emprega-se o método dedutivo e de modo
qualitativo são analisadas as doutrinas, jurisprudências dos tribunais brasileiros e as normas constitucionais que tratam do assunto. Pelas reflexões
preliminares, verifica-se que não há que se falar em inconstitucionalidade nos atos permissivos do Estado em face às afinidades com determinadas
religiões, tendo em vista que o interesse comum descarta a impossibilidade de existir relação entre as partes, vale lembrar que o Estado brasileiro
não é um Estado ateu o qual coercitivamente suprime as religiões, ou ainda sendo anticlerical, ao eliminar a liberdade religiosa de seu povo. Sendo
assim, é preciso entender os limites para a manutenção do Estado laico e atender ao interesse comum da população, ainda que haja vínculos entre
as partes, salienta-se que as igrejas funcionam como “um braço” do Estado, pois muitas possuem notório trabalho em benefício das comunidades
onde estão estabelecidas. E isso, aplica-se a possíveis vínculos de concessões de verbas ou apoio de infraestrutura em eventos ou campanhas
sociais. O alvitrado tema é dotado de notória relevância no contexto jurídico e social, pois se aplica a estrutura de governo que deve ser observada
pelos governantes,que devem representar a vontade do povo, origem do poder, além da obrigação de zelar por um Estado laico o qual é uma
característica fundamental adotada pela Constituição Federal de 1988. E, por consequência, é preciso que seja examinado o interesse comum que
concede a permissão de vínculos entre as partes, sendo a sociedade a finalidade da lei, isto é, o Estado precisa atender aos anseios sociais, sendo a
relação do Estado e das igrejas uma expressiva necessidade recíproca.
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RESUMO
Este trabalho analisa como a adoção de um sistema de precedentes judiciais no sistema processual brasileiro implica em repensar a forma como os
órgãos colegiados proferem decisões, a partir da ideia de preservação da legitimidade. Utilizando-se de conceitos próprios da tradição jurídica
ligada à common law, o Código de Processo Civil (CPC) erige um sistema de precedentes judiciais que se propõe a conferir maior eficiência e
qualidade à prestação jurisdicional brasileira. Construídos nos tribunais, os padrões decisórios aos quais o CPC atribui eficácia vinculante, no
entanto, carecem, em certo sentido, de legitimidade, uma vez que os sujeitos a sofrerem os efeitos do que foi decidido não participam do
julgamento que vai determinar a decisão aplicável ao seu caso. Mais ainda, a construção da tese jurídica aplicável aos demais casos está restrita ao
entendimento de que aquilo que vincula no precedente judicial é a razão de decidir (ratio decidendi). Uma vez que o sistema seriatim de votação
nos tribunais permite que se profiram votos que cheguem a uma mesma conclusão, ainda que por motivos diferentes, observa-se que uma ratio
decidendi pode ser criada a partir dos votos de uma minoria dos juízes envolvidos no julgamento. A este ponto, pergunta-se: o atual sistema
seriatim de construção de acórdãos, ao considerar em separado os motivos da decisão da própria decisão de cada juiz, se adequa à nova realidade
de persecusão de legitimidade do processo brasileiro? Até que ponto a legitimidade de um processo de construção de decisões padrões se
sustenta diante do devido processo legal brasileiro? Para tentar responder a estas perguntas, este trabalho faz uso da análise bibliográfica,
concentrada, sobretudo, no referencial teórico dos professores Câmara (2016; 2018), Dworkin (2005) e Streck (2016). Partindo-se da concepção de
devido processo constitucional (CÂMARA, 2016), este trabalho inicialmente discorre sobre o novo modelo de processo civil a ser observado,
sobretudo, a partir da Constituição de 1988. As ideias de cooperação entre os sujeitos do processo, de efetivo contraditório, bem como o princípio
da primazia na resolução do mérito indicam que o processo civil tem por escopo legitimar o pronunciamento judicial a ser imposto aos
jurisdicionados. Nesse sentido, o pronunciamento que obedece a um procedimento em contraditório constitucionalmente previsto e que seja
devidamente fundamentado (STRECK, 2016) pode ser considerado correto, uma vez que deu a oportunidade de que os envolvidos e pretensos
atingidos por aquele ato estatal se manifestassem para, em conjunto, erigirem uma decisão. Mecanismos como a intervenção de amici curiae,
assim como a possibilidade de se realizarem audiências públicas nos julgamentos que criam tais padrões apontam para a importância que o CPC
confere à legitimidade dessas decisões. Nesse sentido, surge um problema que decorre do método seriatim de deliberação adotado nas cortes do
país, uma vez que este abre a possibilidade de que o padrão a ser adotado em milhares de processos posteriores, ainda que construído sob um
contraditório ampliado (CÂMARA, 2018), seja originado das razões de decidir de uma minoria do colegiado, na medida em que a ratio pode, em
tese e na pior das hipóteses, ser determinada apenas pelos argumentos de dois votos da decisão que acompanha a maioria. Como resultado deste
estudo, por meio da análise de acórdãos, observou-se que não é incomum que votos sejam baseados em razões de decidir diferentes,
determinando uma ratio decidendi, a ser aplicada futuramente, baseada na opinião de uma minoria do colegiado. Este é fato que aponta para um
questionamento da legitimidade dessas decisões, ao se considerar a ideia de maioria no Estado Democrático de Direito. Conclui-se que o método
de deliberação seriatim não se coaduna com a lógica do novo CPC de legitimidade das decisões vinculantes criadas no sistema de precedentes,
devendo-se repensar a forma de votação das cortes.
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RESUMO
Para exercer com competência o seu mister, cabe ao operador do Direito não apenas dominar o conhecimento jurídico, mas também saber usar
com maestria seu principal instrumento de trabalho: a palavra. Com efeito, na medida em que esse profissional tem a necessidade de utilizar o
código verbal tanto na modalidade escrita quanto na oral, cumpre a ele saber concatenar suas ideias em nível culto, claro, preciso, conciso,
harmônico e estético, demonstrando capacidade para se expressar com grau de formalidade adequado ao assunto e ao interlocutor. O presente
trabalho considerou que os operadores do direito fazem uso de jargão específico, linguagem que muitas vezes incomoda os leigos tanto quanto a
própria morosidade dos processos. Uma característica marcante da linguagem jurídica é o seu caráter persuasivo. É por meio dessa linguagem, na
relação do contraditório, que o profissional do Direito interage com o outro na tentativa de convencê-lo de uma tese, ou seja, a linguagem jurídica
é revestida de intencionalidade: quando produz textos argumentativos, o profissional o faz para alcançar determinado objetivo. Assim, justifica-se
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 apurar se a metáfora constitui uma característica relevante do discurso persuasivo, em virtude de sua capacidade de mediação entre
os meios conscientes e inconscientes de persuasão, ou seja, entre a cognição e a emoção, com o intuito de criar uma perspectiva moral sobre a
vida. Consoante o entendimento de Lakoff & Johnson (1980), a metáfora é capaz de influenciar as crenças, as atitudes e os valores, em virtude de
sua capacidade de ativar relações emocionais inconscientes entre o domínio fonte e o domínio alvo, de forma que se possa transferir associações
negativas ou positivas do primeiro para o segundo. Esta pesquisa, que tem amparo na metodologia bibliográfica, visa a sustentar que a metáfora,
antes concebida como simples figura de linguagem, é, na verdade, um instrumento essencial para a compreensão de mundo, ou seja, ela deve ser
compreendida como uma figura, essencialmente, de pensamento (metáfora conceptual). As conclusões desta pesquisa apontam para a convicção
de que a metáfora deve deixar de ser abordada apenas no âmbito da linguagem para o ser, primacialmente, no âmbito cognitivo. É possível
afirmar que não se trata de um uso especial da linguagem literária, mas sim de um recurso retórico típico da linguagem cotidiana que permeia
todo o tipo de interação, utilizado não por indivíduos dotados de especial talento intelectual, mas sim por todos os falantes da língua. Na área
jurídica, esse recurso retórico ganha especial relevo e função persuasiva. Portanto, a metáfora ajuda a entender conceitos abstratos que podem
ser, por um lado, difíceis de serem entendidos literalmente, mas, por outro, são fundamentais para o funcionamento da mente humana. Sem a
atuação constante da metáfora, o pensamento seria impossível. Ainda com amparo na metodologia bibliográfica, foi possível concluir que a
linguagem desempenha um papel central na teoria da metáfora conceptual, já que é por meio dela que a metáfora determina não só uma forma
de expressar o real, mas também, de construí-lo, algo indispensável para quem busca a verossimilhança muito mais vezes que a verdade real.
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, focalizando determinados aspectos e impedindo que outros, inconsistentes com a metáfora proposta, sejam considerados. Cabe ao
interlocutor assumir uma postura mais crítica no sentido de entender que determinado conceito está sendo apenas parcialmente estruturado, o
que nem sempre é uma tarefa fácil, mas necessária.
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RESUMO
O princípio da livre concorrência, consagrado pelo artigo 170, IV da Constituição Federal de 1988, é objeto de grande discussão acadêmica. A
escola austríaca defende a não intervenção do Estado na regulação das atividades anticompetitivas, sendo estas denominadas de antitruste,
porque seriam oscilações naturais de mercado e isto feriria o princípio da livre iniciativa, enquanto outra corrente, sendo uma delas a escola de
Chicago, contrapõe-se, sustentando que o Estado deve regular e combater as atividades anticompetitivas, tendo em vista a necessidade de
oferecer melhores preços aos consumidores. Foi instituída a Lei 12.529/2011, colocando o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência em
atividade para o combate a toda e qualquer atividade truste, ou seja, evitar a utilização de meios que limitem o caráter competitivo de mercado,
composto pelo Conselho de Defesa Econômica (CADE), Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Justiça e Secretaria de Acompanhamento
Econômico (Seae). A Lei 12.529/2011, que regulamenta as atividades do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, instituiu o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica, e entre suas finalidades, este órgão possui o poder de intervir em fusões e acordos empresariais. Desta
forma, nasce uma indagação sobre se o Estado infringe os princípios constitucionais, principalmente o da livre concorrência, ao instituir um órgão
com o poder de evitar o curso de determinadas condutas empresariais que são consideradas “rotineiras”, tais como a fusão entre empresas ou a
aquisição de uma empresa por outra. Analisar se a intervenção do Estado, através, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) está
em consonância com os princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência. O trabalho utilizará o método de pesquisa de referências
biográficas, com aferição de artigos, doutrinas e materiais já documentados, assim como haverá aferição de dados estatísticos e a utilização de
direito comparado. Assim como as legislações que abordam o referido tema. Em desenvolvimento, o presente trabalho, destaca que a atividade do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), tem sido importante mecanismo para manter a ordem concorrencial, porém este impõe
determinadas decisões que violam, aparentemente, o caráter da livre iniciativa. Contudo, a Lei Antitruste fez-se necessária para coibir e punir as
atividades que frustravam o caráter competitivo do mercado, impondo que empresas adotem determinadas posições e deixem de adotar outras.
Com isso o Estado influi diretamente no mercado, e tais fatores devem ser amplamente analisados para entender se estas condutas estão
respaldadas pela Constituição Federal de 1988.
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RESUMO
A finalidade principal deste trabalho é discutir se a política de cotas adotada no sistema público brasileiro é justa, se atende a requisitos de
igualdade e, principalmente, se abrange a chamada democratização da educação, sendo ela um elemento para todos e não centrada em um ou em
alguns. Para tanto, tomamos como ponto de partida para este debate a análise histórica de existência da discriminação, e origem do sistema que
hoje adotamos, iniciado nos Estados Unidos da América. Também foi desenvolvido um questionamento, relativamente, a estrutura da justiça, seus
conceitos e formas, identificando os mecanismos mais utilizados pelo sistema de repartição de direitos. Ao focalizar o sistema de cotas,
identificamos a necessidade de detalhar os conceitos jurídicos de igualdade, constitucionalidade e identificar os mesmos no texto da ação que
sedimentou a constitucionalidade deste sistema. A pesquisa toma como fontes a doutrina de filosofia de Harvard, do professor Michael J. Sandel,
assim como um trabalho coordenador por vários cientistas, com documentos diversos a respeito do sistema de cotas. Foi importante também ter
contato com análise concreta do sistema de cotas. Para isso, utilizamos o artigo produzido na UENF pela professora Vera Deps, com pesquisa de
campo sobre o tema. O intuito é identificar o sistema em sua realidade, as decisões que estão sendo aplicadas sobre o tema, os pontos que são
debatidos e seu confrontamento, na busca de assim compreender se tal política adotada atinge o conceito natural de Justiça, ou se a mesma
funciona como maquiadora na busca de interesses diversos. O desenvolvimento do trabalho foi assim estruturado: o primeiro capítulo será
dedicado ao contexto histórico e se subdividirá em duas partes: “A história das cotas” e “Teorias relevantes sobre igualdade e justiça”, que tratarão
de um levantamento dos motivos da instituição de cotas no ensino, principalmente nas universidades, de que modo as políticas foram
introduzidas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Será rastreado, também, o momento e as justificativas de sua implementação, à luz das
teorias filosóficas que interpretam conceitos de igualdade e justiça. O segundo capítulo, intitulado “Cotas: relações político-jurídicas”, abrangerá
três partes: Constitucionalização; Princípios Democráticos de Direito; e A legitimidade da política de cotas no Brasil. Será discutida a questão da
constitucionalidade das normas que resguardam esse sistema e o direito conquistado a partir das ações afirmativas. No terceiro e último capítulo,
“Dados institucionais”, haverá dois subcapítulos: o primeiro com dados coletados em pesquisa por professores da própria UENF; e o segundo, um
confronto entre esses dados e a teoria da Justiça. Neste capítulo, será analisada e discutida a questão dos egressos em relação a diversos aspectos:
permanência, índice de reprovação, programas criados para a sua inclusão acadêmica, comparação desses aspectos com os dos não cotistas.
Todas essas análises serão confrontadas com a fundamentação teórica. Considerou-se elementos de pesquisa qualitativa na busca de
fundamentação teórica sobre elementos de formação de ações afirmativas no Estado brasileiro e, finalmente, identificou-se a importância da
política de cotas, mas especialmente a necessidade de seu aprimoramento, pois os avanços de mínimos perto da necessidade que se faz, cada vez
mais presente, da reformulação e reconstrução de um Estado a partir da educação de qualidade.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar os contratos de bioprospecção no Brasil, através de uma comparação de aspectos positivos e
negativos com a revogação da Medida Provisória n° 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, pela Lei n° 13.123, de 20 de maio de 2015, que dispõe
sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para
conservação e uso sustentável da biodiversidade. Através de uma análise bibliográfica de doutrinadores e artigos científicos sobre o assunto, nos
aprofundaremos em alguns dos principais problemas que envolvem os contratos de bioprospecção, e as principais mudanças oriundas dessa
revogação do antigo marco regulatório pelo o atual. Mediante os dados explorados e analisados utilizaremos o método hipotético dedutivo para
que possamos discutir possíveis alternativas para proteger e explorar de forma adequada o grande potencial dos recursos genéticos disponíveis no
território brasileiro. A ideia central da expressão biodiversidade é a multiplicidade de várias formas de vida existentes no planeta Terra,
englobando todos os produtos frutos de evolução orgânica. No Brasil, a Medida Provisória n° 2.186-16 de 2001 foi a primeira legislação a
regulamentar o inciso II, do § 1°, e § 4°, do art. 225, da Constituição Federal de 1988. A MP determina que o acesso ao conhecimento tradicional
associado e ao patrimônio genético existente no país, bem como sua remessa para o exterior, somente sejam efetivados mediante autorização da
União, e institui como autoridade competente para esse fim, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) (AZEVEDO, 2005 apud
SACCARO, 2011, p. 13). Todavia, houve várias críticas e discussões acerca da viabilidade da antiga Lei que tratava do assunto (Medida Provisória n°
2.186-16 de 2001), tendo em vista que a mesma criava uma série de burocracias e regulações demasiadamente exacerbadas, o que ocasionava em
um desestímulo a exploração e desenvolvimento tecnológico. Outro fato que foi bastante criticado na antiga legislação, diz respeito à postura
centralizadora que a MP assume, tendo em vista que um país com grandes dimensões territoriais como o Brasil se torna muito complexo a
regulação feita somente pela União, ocasionando em uma certa morosidade, o que acaba dificultando o acesso legal e desenvolvimento das
pesquisas. Essas e outras críticas acerca da bioprospecção criam espaço para discussão de possíveis alternativas com intuito de se buscar pilares
que conservem os interesses humanos e a preservação do meio ambiente, através do novo marco regulatório da biodversidade, a Lei n°
13.123/2015. Com o sucinto que se encontra em fase embrionária, podemos compreender que a necessidade da utilização sustentável de recursos
genéticos ambientais, se faz mister para a sobrevivência da humanidade, com a viabilização de melhor qualidade de vida. Por essa razão, é
inegável a importância de uma regulação interna bem elaborada, com potencial para estimular a bioprospecção, legitimando a necessidade de
avanços nesse sentido e associando a conservação ambiental, geração de renda e redução das desigualdades regionais. Os contratos de
bioprospecção representam um instrumento regulatório extremamente importante para acessar o patrimônio genético e os conhecimentos
tradicionais associados, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a repartição de benefícios. Sendo assim, se faz relevante a
preocupação efetiva com o potencial da bioprospecção, facilitando o acesso a biodversidade e dessa forma propiciando investimentos na
atividade, principalmente em regiões com grande concentração de recursos genéticos e menos desenvolvidas economicamente. Seguindo por esse
caminho, o Brasil poderá explorar o potencial dos seus recursos genéticos e isso permitirá que a bioprospecção auxilie na busca pelo
desenvolvimento sustentável.
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RESUMO
O presente projeto de pesquisa tem como tema a reforma trabalhista face a garantia da melhoria de condição social prevista no artigo 7º da
CRFB/88. O trabalho teve como objetivo a análise da reforma trabalhista quanto a observância da melhoria de condição social do trabalhadores
como garantia constitucional. Nessa medida pretendeu-se demonstrar as principais alterações e o dever constitucional dos direitos sociais levando
sempre a garantia de melhores condições de vida aos trabalhadores. Propõe-se responder se tais dispositivos da reforma trazem a melhoria da
condição social, prevista constitucionalmente, como um prisma de um direito fundamental. O Direito Social visa a ação do Estado, expresso na
Constituição, com o intuito de proporcionar melhores condições de vida, portanto os trabalhadores durante séculos de sua luta pelo trabalho
digno, conquistaram normas de proteção. O Direito do Trabalho é um direito protecionista, protegendo os mais fracos, com mecanismos de
proteção social, trazendo o equilíbrio social, a igualização de situações sociais desiguais. As alterações através da Lei 13.467/17, tais como, a
transformação da jornada parcial de 30 horas; retirada do direito de receber hora cheia como horas extras, no intervalo intrajornada; o
teletrabalho não ter o direito a horas extras; a autorização para a demissão em massa sem negociação coletiva; complexidade para equiparação
salarial; a modificação do que vem a ser considerado salário; quantificação do dano moral, beneficiário de justiça gratuita ter que pagar perícia; em
nada melhora a condição social do trabalhador. A metodologia empregada foi de revisão bibliográfica. O Resultado do trabalho foi que o
trabalhador perdeu direitos sociais conquistados com muita luta ao longo da história, ficando desprotegido em diversos dispositivos da reforma
trabalhista, portanto nas mãos do capitalismo, bem como houve a mitigação dos princípios inerentes do direito do trabalho, e a violação do
principio fundamental constitucional que é a garantia de normas que visem a melhoria da condição social, sendo portanto ser considerada, em
vários dispositivos, inconstitucional.
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RESUMO
Este projeto de pesquisa visa analisar a reforma trabalhista, promovida pela Lei n. 13.467/2017, quanto aos princípios da indisponibilidade e da
irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas em face do trabalhador hipersuficiente. Antes dessa reforma havia a figura do trabalhador
hipossuficiente, traduzido no empregado comum, que se mantem de seu salário, com parcos recursos, não raramente, levando uma vida de
sacrifícios e privações e que em muitas vezes, não reúne recursos financeiros para uma existência digna, nesse contexto, o empregado é objeto da
tutela dos institutos protetivos juslaborais, calcados nos princípios específicos do Direito do Trabalho, que ao cumprirem suas funções, acabam por
estabelecer, um anteparo contrário as alterações contratuais que venha redundar em prejuízo ao trabalhador. No entanto, ao bojo das alterações
realizadas na Consolidação da Leis do Trabalho, surgiu um novo tipo, o hipersuficiente, possuindo como características, ter curso de nível superior;
perceber salário mensal igual ou superior a duas vezes o teto de benefícios previdenciários; tomar parte em acordo individual trabalho, dispondo
sobre essa permissão e, aceitar, perante o seu empregador, as condições contidas na CLT acerca de direitos trabalhistas que podem ser
disponibilizados mediante tal avença entre as partes. A projeção que se faz é esta nova realidade possa acarretar o afastamento da tutela
trabalhista à estes trabalhadores, pois ao disporem dos direitos, antes indisponíveis e irrenunciáveis, o hipersuficiente poderá ficar vulnerável.
Assim, propõe-se, analisar os critérios legais e como eles se relacionam com estrutura principiológica laboral, estratificada no entendimento do
Tribunal Superior do Trabalho, e, por analogia, outras normas legais. A pesquisa justifica-se pelo fato de que historicamente o Direito do Trabalho
sempre se afigurou como o ramo das Ciências Jurídicas que têm por escopo proteger o trabalhador, devido à inferioridade que se encontra no
contrato de trabalho e, pela sua posição econômica de dependência e de subordinação ao empregador. Sabendo-se que os princípios da
indisponibilidade e o da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas são aqueles que sofrem influência direta através dessa alteração, faz-se
necessário perquirir de que modo essa relativização podem impactar aos contratos de trabalho envolvendo o empregado hipersuficiente. De todo
modo, o ponto fulcral da pesquisa não é aleatório, pois afeta milhares de brasileiros que se inserem na caracterização de empregado
hipersuficiente, revelando aqui o seu caráter de interesse social. A pesquisa faz-se justificar também, pelo fato do atual momento econômico de
recessão vivido pelo Brasil, ter servido de um dos argumentos que corroboraram para reforma trabalhista, daí a necessidade de se avaliar,
também, até que ponto essa proposição justifica a mitigação de direitos, se a alternativa adotada pelo legislador pátrio consubstancia-se em única
proposta viável para desonerar o custo do empregador. Como objetivo geral, buscar-se-á analisar de que modo a relativização desses princípios,
podem impactar aos contratos de trabalho envolvendo o empregado hipersuficiente. Pelo qual, buscar-se-á definir se o permissivo para negociar
diretamente com o empregador, os direitos listados no art. 611-A da CLT é potencialmente capaz de impingir a esta espécie de empregado apenas
sacrifícios ou privações. E como objetivos específicos, Identificar as possíveis consequências da relativização dos direitos trabalhistas assim como o
previsto no art. 444, parágrafo único da CLT; bem como, discutir a possibilidade de abertura de precedente legal às futuras relativizações de outros
princípios, em efeito cascata, reduzindo direitos adquiridos; ainda buscar-se-á estudar os impactos da relativização de direitos trabalhistas na
relação emprego em seus aspectos psicossocial e econômicos; em seguida, pretende-se verificar a possibilidade dos empregados que se
enquadram nas carac
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RESUMO
A presente pesquisa consiste no estudo sobre a relevância da notificação para o exercício da ampla defesa e do contraditório em face dos autos de
infração aplicados por autoridade administrativa. Questiona-se, como problemática, se a ausência de notificação pela Administração Pública acaba
por acarretar uma violação as garantias do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo. Cogita-se que essa ausência de notificação
em face dos autos de infração lançados pela autoridade administrativa poderá acarretar grave violação às garantias constitucionais do
administrado, hipótese confirmada pelo entendimento dos Tribunais Superiores, bem como pela doutrina majoritária, uma vez que a ausência de
notificação em face dos autos de infração acaba por acarretar atos sancionatórios que carecem da condição de validade, os quais acabam por
acarretar diversos prejuízos tanto para o administrado, quanto para a própria Administração Pública, motivo pelo qual devem ser invalidados tanto
por determinação judicial, quanto pela própria Administração Pública através do seu poder de autotutela. Busca-se, então, a possibilidade de se
demonstrar que a ausência de notificação dos autos de infração aos administrados acaba por impedir o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa, o que se configura uma grave ofensa às garantias fundamentais previstas na Constituição Federal de 1988, devendo esse ato
administrativo ser evitado pela própria administração pública que deve zelar pelo efetivo cumprimento e respeito aos direitos e garantias
fundamentais. Através da presente pesquisa, foi verificado que a notificação é uma formalidade indispensável que visa resguardar a efetividade
dos direitos e garantias constitucionais dos administrados que ao tomarem ciência da existência de um processo administrativo em seu desfavor
podem realizar a sua defesa, caso desejem, e a partir de então integrar a relação jurídica processual. Verifica-se que o descumprimento de
exigências previstas na lei caracteriza uma invalidade do ato sancionatório, motivo pelo qual deve ser considerado ilegítimo por determinação
legal ou administrativa. Portanto, conclui-se que a notificação contribui para a melhor efetividade, eficiência e economia da administração, não
podendo ser considerada como um mero formalismo à medida que protege os direitos dos administrados, atendendo ao interesse público e aos
princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Para tanto, utilizou-se os métodos crítico, de revisão bibliográfica
e análise jurisprudencial sobre o tema em questão, o qual possui extrema relevância jurídica e social, tendo em vista tratar-se de proteção aos
direitos e garantias fundamentais.
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RESUMO
A responsabilidade ambiental deve estar de acordo com todos os ditames constitucionais e legais. Quanto à sustentabilidade, demonstra-se o
papel sustentável das instituições bancárias através da diretriz da ecoeficiência e sua correlação com o desenvolvimento econômico e a
responsabilidade socioambiental. O objetivo da pesquisa é o de abordar a temática do meio ambiente, harmonizando as obrigações ambientais e a
perspectiva de lucro das instituições bancárias. A metodologia utilizada é a revisão bibliográfica, documental e o estado da arte para demonstrar a
responsabilidade socioambiental das instituições financeiras, conforme a Resolução nº 4.327/2014 do Banco Central do Brasil (Bacen) e os ditames
da ecoeficiência. Justifica-se a pesquisa pela relevância na atualidade, pois a busca de uma atuação ecoeficiente nas esferas públicas e privadas
vem desafiando as corporações, especialmente o mercado bancário. No desenvolvimento observa-se que, de forma implícita, a ecoeficiência é um
dos objetivos do Conselho Monetário Nacional, elencados no artigo 3º, IV, da Lei 4.595/64. Embora a natureza das atividades das instituições
financeiras seja a obtenção de lucros, é imprescindível que exerçam a também a função socioambiental. A implantação e execução de programas
voltados à Ecoeficiência têm que beneficiar a sociedade presente e futura, não apenas como marketing aos seus consumidores e, sim, através da
busca incessante pela redução dos impactos sociais de suas atividades e no diálogo com a sociedade sobre estratégias que importem em
sustentabilidade. A pesquisa analisa como se desenvolve a Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) das cinco maiores instituições
bancárias varejista do Brasil: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú Unibanco, Banco Bradesco e Banco Santander e se estas se
revelam em boas práticas. Todos os bancos estudados vêm cumprindo o disposto na Resolução nº 4.327 editada pelo Bacen, que dispõe sobre as
diretrizes para estabelecimento e implementação de PRSA pelas instituições financeiras. A premissa da referida resolução é mitigar os riscos
socioambientais que atingem à sociedade, exigindo uma atuação proativa visando o financiamento da economia verde em busca do
desenvolvimento sustentável e fazendo com que as instituições comecem a verificar a forma pelo qual desenvolvem suas atividades, negócios e
estratégias. A pesquisa, em andamento, conseguiu obter os seguintes resultados: em primeiro plano, objetivou demonstrar a dimensão da
“ecoeficiência”, que não está apenas ligada à gestão empresarial e às ciências ambientais, como também a um conceito jurídico norteador da
atuação da administração pública e privada prestadora de serviços públicos, pois possui conotação mais ampla do que a “eficiência”
expressamente prevista no caput do artigo 37 da CRFB/1988, buscando nesse artigo sua base legal, através de interpretação extensiva. Dessa
forma, o termo “ecoeficiência” expressa a importância da adoção de medidas eficientes e sustentáveis, visando redução do consumo de água,
energia elétrica, papel, plástico, bem como a utilização de estratégias para evitar que gases poluentes sejam emitidos no meio ambiente. Assim,
uma instituição pública ou privada que não possua programas de responsabilidade socioambiental jamais poderá se declarar eficiente. Em segundo
momento, verificou-se que as instituições bancárias, que respeitam o disposto na Resolução n. 4.327/2014, conseguem ser sustentáveis sem
prejuízo da eficiência no mercado. Os cinco maiores bancos varejistas pesquisados possuem PRSA e práticas de ecoeficiência divulgados em seus
sítios institucionais. Por fim, a terceira etapa da pesquisa abrange o princípio da ecoeficiência sob o ponto de vista econômico, uma vez que as
instituições públicas e privadas devem zelar pela melhor gestão de recursos e insumos, adotando métodos que otimizem a qualidade, reduzam
custos, previnam e minimizem impactos ambientais em razão de suas atividades.
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RESUMO
O tema do presente resumo é a seletividade racial, resultado programático de países construídos sobre o racismo, que se atrela à seletividade
estrutural sistêmica do Direito Penal brasileiro. A criminalização secundária, a seletividade que inicia o processo de criminalização e resulta em
nossa população carcerária, impulsionada, também, pelo racismo, pois, países estruturados no racismo demandam um sistema de controle
racial/social como condição da sua manutenção e existência, programando racialmente seus instrumentos de opressão e violência. Um complexo
relacional simbiótico que delimitou a democracia no interior da escravidão transvestida de abolição, na qual seus “detritos” foram destinados à
destruição (MBEMBE, 2014, p. 149), resultado natural do racismo enquanto fonte de conflitos, na maior parte da população brasileira, mantida
passiva sob a falsa “democracia racial”. Atualmente, a programação racista de nosso sistema de controle racial/social é demonstrada pelos dados
oficiais que expõem a “clientela” da 3ª maior população encarcerada do mundo, identificada racialmente de antemão enquanto o racismo
permanece inominável e sem relação alguma com o encarceramento (negro) em massa: pretos e pardos representam quase 70% da população em
situação de cárcere. O Labelling Approach e a teoria do etiquetamento, orientadas pelo realismo marginal racial, desmontam o discurso raso
promovido e mantido pelos dogmas jurídicos-criminológicos, demonstrando a programação racista de um país estruturado racialmente que, em
Santa Catarina, resta mascarada pela ideia que nossa população, intra e extramuros, é preponderantemente branca. A seletividade penal, aliada à
política de branqueamento da população, fundamentam a omissão ou alteração dos registros dos presos que ingressam no sistema penitenciário
catarinense, em termos raciais. O problema da pesquisa se direciona à seletividade racial do sistema punitivo catarinense, como ela é
operacionada em uma população majoritariamente branca, isto é, descendente de povos europeus que chegaram na pós abolição, resumida na
seguinte forma: Qual é a porcentagem de negros (pretos e pardos) na população encarcerada no Complexo Penitenciário do Estado (COPE), no
município de São Pedro de Alcântara/SC. O objetivo geral é pesquisar a seletividade racial/penal no Direito Penal Declarado brasileiro, enquanto,
os objetivos específicos são: estudar a seletividade racial/penal no Direito Penal Declarado catarinense a partir da população encarcerada naquela
instituição; levantar os dados raciais do registro da administração do Complexo Penitenciário; analisar os critérios objetivos e subjetivos adotados
para o preenchimento do cadastro do preso no momento de seu ingresso no Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara. Em termos de
metodologia, a pesquisa será teórica sobre a seletividade penal em sentido amplo, e específica sobre a criminalização secundária em nosso direito
penal declarado, com levantamento de dados no Sistema de Informações Penitenciárias, para traçar o perfil da nossa “clientela” penal. Análise
quantitativa, orientada por “raça”, “cor” e “origem”, dos dados do Sistema de Informações Penitenciárias do Complexo Penitenciário de São Pedro
de Alcântara, e levantamento de pesquisas relacionadas ao Complexo Penitenciário, seguida de pesquisa qualitativa sobre o modo de
preenchimento do cadastro do preso no momento de seu ingresso no Complexo Penitenciário. A hipótese é que a seletividade racial, em Santa
Catarina, opera de igual forma do Brasil, entretanto, não em questão quantitativa, tendo em vista que a população negra é menor, mas de modo
proporcional. A conclusão parcial já demonstra que a hipótese, pelo menos em termos, se confirma, eis que a quantidade expressa pelos dados
oficiais é menor do que a real. No cadastro, muitas vezes, o quesito "raça" não é preenchido ou o funcionário não questiona o preso sobre sua raça
ou, ainda, preenche como identifica o preso como "moreno".
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RESUMO
Este trabalho é baseado no projeto de pesquisa que tem por título “Avaliação da Institucionalização de novos direitos para gênero e etnia nas leis
orgânicas municipais”. Perante os recorrentes movimentos sociais no que tange aos direitos e garantias da mulher e partindo-se do princípio da
igualdade equitativa de oportunidades de John Rawls, indaga-se se há pontos de vulnerabilidade nas Leis Orgânicas dos Municípios da baixada
fluminense em comparação a realidade fática das mulheres, respeitando cada qual, as suas peculiaridades. Trabalha-se para o sim. Tem-se como
objetivo analisar a lei orgânica de cada cidade estudada e verificar se a legislação municipal entende a realidade fática, oferecendo aparato legal
que alcance as demandas sociais existentes.A metodologia utilizada perfaz o estudo de caso de quatro cidades, quais sejam: Nova Iguaçu,
Mesquita, Belford Roxo e Queimados. Primeiramente, considerou-se que a teoria jurídica de Rawls era capaz de ser fonte teórica-metodológica
para as legislações estudadas, em seguida, analisou-se cada uma delas através de uma abordagem qualitativa. A premissa com a qual trabalha-se
é: nenhum texto normativo carece de princípios e, no caso brasileiro, nenhum texto constituinte recusa princípios liberais e democráticos 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 demandas
sociais. Por isso, é aquele que deve estar atento para as suas especificidades, de forma a resolvê-las de maneira pontual, eficiente. Como
resultados parciais da presente pesquisa, tem-se que: a) Na cidade de Nova Iguaçu, a Lei Orgânica não possui dispositivos legais capazes de
promover a equidade de oportunidades entre mulheres e homens. A Carta Municipal preocupa-se em legislar sobre ações abstratas e futuras. Não
há, por exemplo, política pública para fomentar a inserção da mulher no mercado de trabalho, tendo em vista que essa é uma garantia legal
prevista no Título V, Capítulo VIII, Artigo 220; b) No Município de Mesquita a legislação é marcada por menções à mulher. Entretanto, não foram
constatadas, até o momento, políticas públicas como a criação de serviços de apoio a mulher, prevista no Título IV, Capítulo I, Seção I, Artigo 151,
mesmo com mais de 1.100 ocorrências registradas em face de mulheres, em 2017. Há que se pontuar que foram contatadas eventuais ações
sociais, como o lançamento do selo: “Coragem, teu nome é mulher” em março de 2017; c) Em Belford Roxo, não há página virtual da prefeitura, o
que dificulta o acesso à informações do Município. Por isso, tendo como parâmetro a pesquisa de campo até o momento realizada, o município
não possui abrigo para de acolhimento às mulheres ou Comissão Especial Permanente aos Direitos da Mulher, previstos respectivamente no
Título. V, Capítulo. VIII, artigo 223 e parágrafo único e artigo 224; d) No que tange a cidade de Queimados, pode-se constatar que é, dentre as
analisados, a que mais carece de dispositivos legais que versem sobre os direitos da mulher. A falta de legislação sobre o tema marca a falta de
entendimento do legislador sobre a realidade fática municipal, tendo em vista que em 2017 foram registrados mais de 1.150 delitos contra as
moradoras da região e até o presente momento não foi identificada política pública capaz de dirimir o quadro apresentado. Dessa forma, é
possível concluir que há pontos de vulnerabilidade verificados nos Municípios estudados. É válido mister que as Leis Orgânicas Municipais carecem
de exatidão e rigor no que tange aos direitos da mulher, também deve ser considerado o déficit de previsão, implementação e manutenção de
políticas públicas encontrado nas cidades analisadas neste trabalho, fatores que contribuem para que as mulheres continuem a ser a minoria em
prestígio e a maioria em vulnerabilidade social.
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RESUMO
A inafastabilidade do Poder Judiciário no Brasil não impediu legisladores e operadores jurídicos de incrementarem, via normatização e iniciativas
próprias, tentativas de solucionar conflitos por meios total ou parcialmente estranhos ao caminho dos juízos e tribunais. Em meio às tratativas
mais suscitadas, como a conciliação, transação, arbitragem, mediação e delegação às serventias extrajudiciais em prol da segurança jurídica,
idealizada como pacificação social, o presente trabalho tem por objetivo entender a realidade das práticas colaborativas em meio aos conflitos de
direito de família, em especial, nos casos de divórcio, intitulados de divórcio colaborativos, muito orientados pela precedência doutrinária e
operacional norte americana, justificadas pela necessidade de maior acolhimento e trato material de interesses familiares na maior das vezes não
compreendidos pelo sistema judiciário tradicional. Seriam tais práticas e seus resultados, inerentes aos meios alternativos de solução de conflitos
já normatizados, ainda de modo híbrido, não exclusivo? Constituiriam atividade prática autônoma, ainda não totalmente coberta pela legislação
pátria? Em meio à problematização e objetivo geral acima apontado, a presente investigação busca como objetivos específicos, levantar os dados
de efetiva adoção de divórcios com práticas colaborativas no Brasil, identificar os profissionais que têm atuação potencial em tais modelos de
produção de direitos por via diversa da judicialização constitucional do art. 5o, XXXV da CRFB 88, levando também em consideração, o quantitativo
de casos que não necessitaram de atuação jurisdicional sequencial. Para tanto, a investigação vem se utilizando de pesquisa bibliográfica
internacional, nacional, em especial trabalhos científicos mais aprofundados, sem prejuízo do levantamento de dados via ambiente de sítios
eletrônicos, consultas e entrevistas à rede de profissionais atuantes de modo autônomo ou via representação profissional, o que denota a busca
por uma pesquisa de campo, já sendo possível apontar resultados expressivos de organização profissional consultiva ons espaços dos saberes
jurídico, psicossocial e financeiro, sem prejuízo da atuação de serventias extrajudiciais em etapa final de formatação do direito produzido nos
casos já investigados. Considerando o momento atual da pesquisa, as conclusões existentes estão mais aprofundadas no campo teórico, em
especial, na constatação da efetiva produção acadêmica doutrinaria internacional aplicável ao caso e de característica multidisciplinar, inclusive
com não predominância no campo do saber jurídico, inclusive com quanto à sua inserção como prática legal preexistente.
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RESUMO
Este trabalho procurou analisar a proposta do PL 5372/2016, problematizando a acessibilidade nos presídios. O PL 5372/2016 busca alterar os
artigos 41, 117 e 126 da LEP. A proposta objetiva garantir ao preso deficiente o direito à acessibilidade, assim como a possibilidade de o
condenado com deficiência remir parte do tempo de execução da pena, quando o seu cumprimento se der em unidade prisional não dotada de
acessibilidade. Ainda que a LEP enuncie a igualdade de tratamento entre os presos, ela não dispõe em seu corpo sobre a garantia dos direitos da
pessoa com deficiência, o que contraria a Convenção Internacional sobre os direitos da Pessoa com Deficiência (Dec. 6949/2009) e o próprio
Estatuto da Pessoa com deficiência (lei 13146/2015). Trata-se de uma pesquisa qualitativa centrada no levantamento bibliográfico e na pesquisa
de campo de caráter descritivo. Para a coleta de dados empíricos, foi utilizado um questionário com perguntas semi-estruturadas a ser aplicado
aos egressos do sistema, familiares e técnicos do sistema penitenciário. A análise dos dados colhidos na observação foi feita a partir das categoria
"acessibilidade", em especial as rotas acessíveis nos equipamentos prisionais. Como conclusões preliminares podem-se destacar os seguintes
pontos: a) A exigência no texto legal de que do Poder Público busque concretizar direito à acessibilidade aos presos deficientes, inclusive
promovendo condições para que o condenado portador possa trabalhar e estudar nos estabelecimentos prisionais, de acordo com a sua
capacidade e aptidão. O PL sugere que a contagem do tempo de remição seja feita à razão de 1 dia de pena a cada 3 a 7 dias de prisão em
condições inadequadas à pessoa com deficiência, cabendo ao juiz da vara de execuções penais competente a fixação da exata razão dos dias, a
depender da gravidade do descumprimento do direito à acessibilidade pelo Poder Público. Verifica-se a preocupação de adequar a LEP ao Estatuto
da Pessoa com Deficiência publicado em 2015; b) A inclusão no texto legal da possibilidade do condenado portador de deficiência remir seu tempo
de pena, frente à ausência de condições mínimas para sua permanência em unidade prisional de forma digna; d) O cumprimento da pena pelo
deficiente em local não adaptado, que não possibilite sua independência no cotidiano das atividades prisionais, é tão doloroso quanto a pena em
si; d) A acessibilidade é ferramenta para o alcance da autonomia por parte dos deficientes em todas as esferas do ser e do viver, não se
restringindo apenas ao meio físico, e a seus critérios, tais como, circulação, rota acessível e sinalização. O princípio da acessibilidade garante a
igualdade de oportunidades, a inclusão, e o exercício da cidadania, de modo que, a despeito da boa intenção contida no PL, a realidade das
penitenciárias; hoje, no Brasil está longe de ser digna consoante aos Direitos da Pessoa Humana, para portadores ou não de deficiência.
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RESUMO
Trata-se de pesquisa em andamento realizada por bolsistas de iniciação científica. O objeto de estudo são os conflitos escolares: disputas surgidas
no ou a partir do ambiente da escola, envolvendo alunos, professores, gestores, pais e a comunidade como um todo. Interessa compreender como
são administrados e as circunstâncias que os levam a ultrapassar os muros da escola para se transformarem em demandas cíveis e/ou criminais
complexas e potencialmente graves, bem como analisar o emprego de formas consensuais de solução desses conflitos. Em termos metodológicos,
a investigação se utiliza de dados coletados em revisão bibliográfica associada a estudo de casos, entrevistas e observações. O projeto de pesquisa
foi previamente submetido e recebeu parecer favorável de Comitê de Ética em Pesquisa. Observações realizadas até o momento sugerem que
meios alternativos de solução de conflitos, como a mediação e a conciliação, são pouco acionados nesses casos, os quais acabam sendo
judicializados em vez de serem enfrentados precocemente, de forma inclusiva. Observamos que os dirigentes das escolas tendem a optar pela não
interferência, o que subtrai a oportunidade de um tratamento extrajudicial e pedagógico do conflito. Percebemos que, a depender do caso e da
forma como são tratados pelos envolvidos, além de darem origem a ações judiciais, não é raro que conflitos escolares sejam também objeto de
atenção dos Conselhos Tutelares (há dois em Petrópolis) e da chamada Ronda Escolar (Guarda Civil). A relevância da pesquisa pode ser constatada
na medida em que autores que tratam do tema (no campo da educação e da psicologia) vêm apontando para uma crescente judicialização de
conflitos escolares. Isso é inquietante porque estes envolvem, em geral, situações simples e de baixo potencial ofensivo que comportariam
abordagens educativas. O emprego de formas consensuais como a mediação (Lei 13.140/2015), poderia ser estimulado. Por outro lado, quando o
caso é submetido ao sistema de justiça isso pode resultar em consequências para os estudantes e suas famílias, como o pagamento de
indenizações e a imposição de medidas socioeducativas. Sem mencionar que, segundo teoria bastante aceita no campo da administração de
conflitos, estes tendem ao agravamento conforme os envolvidos se afastam do momento inicial, configurando a chamada espiral do conflito. Daí
porque uma adequada abordagem dos mesmos, ainda no espaço escolar, parece mais adequada. Sobre o desenvolvimento da pesquisa, a
identificação e seleção dos casos foi inicialmente realizada por meio da observação direta em escolas do município e visitas aos Conselhos
Tutelares. Atualmente, realizamos levantamento no site do TJERJ por meio de seu sistema de pesquisa de jurisprudência. No trabalho de campo, já
foram entrevistados dois conselheiros, uma ex-estagiária de um dos Conselhos, duas diretoras de escolas públicas e uma diretora de escola
particular, duas alunas da rede pública, uma estagiária de psicologia e uma psicóloga do Fórum. Uma das dificuldades encontradas no campo foi a
pequena abertura das diretoras para a pesquisa, pois parecem recear a exposição da instituição quando se fala na existência de conflitos. No
aspecto sociológico, um achado interessante da pesquisa foi que alguns dos sujeitos envolvidos nesses conflitos são denominados alunos
“problemas”, pois têm dificuldade de se ajustar aos padrões e regras postas. É uma categoria do campo que tem aparecido de forma recorrente
nas falas dos entrevistados. Ao mesmo tempo em que tal rótulo se presta a justificar o insucesso de alguns estudantes, pode também determinar
como um conflito é administrado: de forma mais leve ou mais grave, como o acionamento da Ronda Escolar e do Conselho Tutelar, às vezes
empregados para intimidar os estudantes e mantê-los sob controle. Como uma conclusão parcial, as escolas não são identificadas como instâncias
solucionadoras de conflitos, o que poderia ser repensado, sobretudo em vista da Lei 13.140/2015).
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RESUMO
É de sua importância para reparar os erros de um direito penal máximo que conduz a hipertrofia da atividade legislativa ligadas à neopenalização
ou a neocriminalização, das iniciativas legislativas que são sempre uma reação da sociedade de modo a criar tipos penais ou endurecer as penas
previstas. Dessa forma, os problemas sociais devem ser resolvidos, incialmente, por meio de políticas públicas de mediação. E, se mesmo assim,
nenhum dos ramos do direito seja eficaz, somente assim se aplicaria o direito penal.. Propõe-se neste caso que a investigação científica percorra o
modelo democrático de responsabilização, no Brasil, onde serão estudados fatos relevantes e que buscam uma visão humanitária do direito
penal, que não seja punitivista, mas sim garantista. Assim, o equilíbrio entre o punistivismo estatal e as garantias penais e processuais penais são
fortemente influenciados por princípios criminais, tais como, porte de munição , transigência e lesividade. Desta forma, a realidade regional
apresenta forte ocupação territorial, alvo de diferenças ancestrais e desigualdades sociais, com os grupos e facções, que interagem na antiga
capitania hereditária de São Thomé, Campos dos Goytacazes-RJ, sobretudo nas regiões em expansão do tráfico de armas e drogas no norte e
noroeste fluminense.Desse modo, é fragrante o caso de jovens serem surpreendidos ao portar único projétil em forma de pingente nas vias, ou
mesmo em seu bolso ao levar o projétil para a escola, não se deve agir com rigor estrito da lei. Visto que, tanto no primeiro exemplo, se o agente
advém de uma comunidade periférica, onde é comum visualizar indivíduos portando, armas, de modo sedutor e com a ausência estatal, quanto no
segundo exemplo, onde o agente possui militares em sua família e é acostumado a vê-los portando armas de fogo, dentre outras influências.
Pretende-se qualificar e aperfeiçoar os operadores de direito em perspectiva de forma a orientar estudantes que possam influir positivamente no
contexto jus social. A realidade será identificada como um painel sistêmico e demonstrativo dos fatos e das relações imputadas nos documentos
oficiais no foco da pesquisa. O método de abordagem do estudo do objeto é de caracter dedutivo agregado aos procedimentos de análise
histórico-comparativo dos dados e informações auferidas na literatura, pertinente e adequada ao projeto. As atividades compreendidas nas
técnicas de pesquisa científicas serão desenvolvidas , primeiro de forma bibliográfica, em função de teorias e doutrinas nacional e internacional,
acerca do tema proposto, com o empenho de esclarecer o quadro de referência teórico metodológico e a evolução de seus constructos. Ainda no
sentido de ampliar as concepções teóricometodológicas, as atividades do projeto deverão incorporar à pesquisa documental de legislação e
jurisprudências, com o sentido da reconstruçao de reflexões sobre os fatos estudados para que possam contribuir na produção textual juscientífica
que culminará nas relações advindas dos estudos desenvolvido pelos bolsistas em uma maior compreensão dos resultados. A orientação do
projeto e os estudantes esperam com este trabalho contribuir com a sociedade regional no sentido de configurar um mapa de informações para
que possam sensibilizar a população de que o encarceramento sem nenhum reflexo, além de ser uma conduta inapropriada, possibilita ao agente
ter contato com a realidade altamente degradante, sendo vivenciada pelos estabelecimentos de privação de liberdade de menores e pela
população carcerária. Assim, além de gerar uma maior marginalização da população excluída, impossibilita a ressocialização do indívíduo, sob
tudo dos jovens que ainda estão em processo de formação de caráter como uma presença negativa extendida pelo efeito-demonstração do
recluso.
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RESUMO
A presente pesquisa científica visa analisar o caráter coercitivo da prisão civil por dívida alimentar a partir dos atendimentos do Núcleo de Práticas
Jurídicas e entrevistas com os presos do Centro Provisório de Detenção de Viana. O trabalho justifica-se, pois ofertará ao grupo acadêmico
elementos contundentes sobre quem são as pessoas abarcadas no processo, fazendo com que fiquem mais claro os motivos da inadimplência e as
possibilidades de ações preventivas. Para isto, duas foram às metodologias propostas, porém ambas de cunho empírico e exploratório.
Primeiramente, se delimitou a pesquisa aos processos judicializados pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Estácio de Vitória-ES, onde foi
possível verificar que o pedido de prisão coagiu os devedores a adimplir suas obrigações alimentícias. A segunda etapa, por sua vez, fora
desenvolvida e realizada por meio de entrevistas com presos que se encontravam no Centro Provisório do Município de Viana-ES, que foram
encarcerados por motivos peculiares e específicos aos seus casos concretos. Circunstâncias estas, que serão posteriormente aduzidas.Numa
primeira análise, foi possível verificar que após a orientação jurídica tanto dos Núcleos de Práticas Jurídicas quanto de advogados particulares ou
público, os Executados, após devidamente orientados, cumpriam com a obrigação alimentícia. Uma vez que, nos casos analisados, quando os
mesmos tinham ciência que poderia ter sua liberdade cerceada, imediatamente adimpliam com suas obrigações nos moldes da lei e conforme
instruído pelos seus procuradores. Sendo assim, nota-se que a acesso a defesa técnica é primordial para a conscientização legal do Executado,
tanto de seus direitos e principalmente, quanto as suas obrigações. Uma vez que, os descumprimentos de tais preceitos culminam em sua prisão
civil. Desse modo, foi possível certificar a suma importância das atividades desenvolvidas pelas faculdades através dos Núcleos de Práticas Jurídicas
frente à comunidade, uma vez que trabalham na garantia e na democratização do Acesso à Justiça. Por esta razão, se faz necessário um projeto
de maior divulgação das atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Estácio - Vitória, de forma a ampliar seus
horizontes de atuação, instrução e orientação jurídica pela Grande Vitória. Necessidade esta, que foi evidenciada ao desenvolver as entrevistas no
Centro de Provisório de Detenção de Viana, onde dos 28 (vinte e oito) entrevistados, apenas 05 (cinco) obtiveram defesa técnica de advogado
particular. Além disso, desses 28 (vinte e oito) entrevistados, 26 (vinte e seis) não tinham advogados e afirmaram não saber da existência dos
Núcleos de Práticas Jurídicas das Faculdades de direito . Diante dessa realidade, pôde depreender que os entrevistados foram gravosamente
punidos. Uma vez que, além de privados de sua liberdade, os mesmo tiveram, por falta de orientação jurídica, cerceados a possibilidade de
flexionar o seu direito de Cidadania, bem como de usufruir o seus direitos fundamentais de Acesso à Justiça e de Defesa Técnica. Percebe-se, pois,
que a realidade ora pesquisada, foi notório concluir que o cumprimento de sentença/execução de alimentos, ambos com pedido de prisão civil do
devedor, realmente coage e obriga o Devedores que detiveram assistência e orientação jurídica, a cumprir com a sua obrigação alimentar. No
entanto, a respectiva sanção não se mostrou eficiente para àqueles que, por questões jurídicas, sociais e econômicas não detinha condições e
recursos financeiros para arcar com o montante devido.
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RESUMO
Pesquisa ainda em andamento. O trabalho propõe abordagem sobre o tema do controle da legalidade, da necessidade e da adequação das prisões
no contexto brasileiro, com enfoque na análise do instrumento processual penal conhecido como audiência de custódia. Pauta-se a investigação
pelo seguinte problema: qual o papel da audiência de custódia como instrumento processual penal? A fim de analisar essa questão, propõe-se
recorte à pesquisa no sentido de investigar uma amostra das audiências de custódia realizadas dentro da Cadeia Pública José Frederico Marques,
para onde as mesmas, instaladas no Rio de Janeiro desde setembro de 2015, foram transferidas em outubro de 2017. O objetivo geral do trabalho
é demonstrar que a audiência de custódia, instrumento previsto na Resolução n° 213 do Conselho Nacional de Justiça, constitui instrumento eficaz
para o controle da legalidade, da necessidade e da adequação das prisões. Justificativa: A academia não pode ficar à margem do debate sobre esse
novo instrumento processual penal e seus impactos no controle da legalidade, da necessidade e da adequação das prisões cautelares no Brasil.
Torna-se, assim, premente estudar as questões que lhe são direta ou indiretamente relacionadas, que descortinam uma instigante linha de
pesquisa apta a subsidiar discussões teórico-conceituais, tanto do ponto de vista das reflexões sobre a conveniência do modelo, em si, como
também no que diz respeito à adequação da forma de sua utilização no âmbito do processo penal brasileiro, sempre com vistas a oferecer
subsídios ao aprimoramento dos institutos jurídicos. A pesquisa, ao propor a observação empírica da realidade das práticas relacionadas às
audiências de custódia realizadas dentro da Cadeia Pública José Frederico Marques, pode contribuir para o avanço na compreensão sobre o papel
desse instrumento no processo penal brasileiro. A metodologia utilizada consiste em uma abordagem quantitativa e baseada em linha de
raciocínio dedutiva, instrumentalizada pelas técnicas de revisão bibliográfica e documental, bem como pelo levantamento e pela análise de dados
relativos a um total 200 processos, alusivos às audiências de custódia realizadas nos dias 2, 3 e 4 de janeiro de 2018, de acordo com as pautas das
audiências da Central das Audiências de Custódia do Estado do Rio de Janeiro – CEAC, instalada na Cadeia Pública José Frederico Marques. Os
resultados parciais da pesquisa indicam que a audiência de custódia viabiliza um olhar diferenciado por parte do magistrado sobre a questão
alusiva às prisões cautelares, possibilitando, a partir de um contato mais próximo entre o juiz, o preso e a situação que acarretou a custódia, uma
melhor compreensão da situação concreta para subsidiar as decisões que implicarão na manutenção da custódia ou no livramento dos presos. Em
91% das audiências de custódia examinadas, observou-se que a prisão em flagrante restou convertida em prisão preventiva nas hipóteses de
crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça. No caso de crimes relacionados ao tráfico de drogas, verificou-se que houve a
mencionada conversão em 83% das audiências de custódia. Em 67% das audiências de custódia relacionadas a crimes praticados sem violência ou
grave ameaça, não se verificou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A conclusão parcial é no sentido de que as audiências de
custódia constituem instrumento eficaz para o controle da legalidade, da necessidade e da adequação das prisões. Em 41% do total de 200 casos
analisados, as audiências de custódia acarretaram no livramento imediato dos indiciados nos casos em que os mesmos, provavelmente, diante da
natureza do crime cuja prática lhes foi atribuída, resultariam em encarceramento desnecessário por algum lapso temporal significativo.
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RESUMO
O projeto visa analisar as repercussões Lei da Migração. Em novembro de 2017, entrou em vigor a lei 13.445/17, também conhecida como Lei da
Migração. Essa nova lei substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro e trouxe mudanças ao Ordenamento Jurídico Pátrio que se revelaram
importantes. A primeira mudança, refere-se ao próprio espírito da norma, que é claramente humanitário e acolhedor, uma vez que não trata o
estrangeiro de forma persecutória ou a hostil. Um bom exemplo disso é que a Lei da Migração veda a repatriação de estrangeiros que ingressam
no Brasil na situação de refugiados. A segunda.mudança importante diz respeito aos casos de deportação e expulsão. Antes da entrada em vigor da
referida lei* era possível a realização da prisão do estrangeiro em vias de ser deportado ou expulso, mas com a nova lei essas prisões não existem
mais, pois é assegurado que nesses casos, os estrangeiros aguardarão o processo em liberdade. Ainda a respeito da antiga possibilidade de prisão,
cabe ressaltar que ela podia ser decretada pelo Presidente da República, por qualquer ato atentatório ao interesse nacional. Agora a expulsão
possui rol taxativo, somente podendo o estrangeiro ser expulso, se for condenado a pena privativa de liberdade. Outra novidade é que com a Lei
da Migração o processo de naturalização se tornou 100% administrativo, devendo o requerimento ser feito perante a Polícia Federal, cabendo à
decisão ao Ministro da Justiça e Segurança Pública. O momento da aquisição da naturalização será um ato publicado no Diário Oficial da União
assinado por essa autoridade.O artigo 65 da referida lei estabelece os requisitos para a naturalização, que são: ter capacidade civil; residir no Brasil
por pelo menos quatro anos; se comunicar na língua portuguesa e não ter condenação penal, salvo hipóteses de reabilitação nos termos do Código
Penal Brasileiro Decreto Lei 2848 de 07 de dezembro de 1940.Insta salientar que, mesmo que sejam preenchidos esses requisitos, o estrangeiro
não terá direito subjetivo à naturalização, podendo a República Federativa do Brasil em ato de soberania denegar o pedido. Mais uma mudança
benéfica aos estrangeiros que pretendem adquirir a naturalização brasileira é que boa saúde e condição financeira não são mais condições para a
naturalização. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu artigo 12, II, “a”, confere tratamento especial aos grupos de
estrangeiros oriundos dos países de língua portuguesa, tratamento este que exige somente dois requisitos: residência no Brasil por um ano e
idoneidade moral. Essas são as principais e mais recentes mudanças sobre o tema no direito brasileiro.
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RESUMO
O projeto visa analisar a segurança jurídica como um dos principais valores inerentes ao próprio Estado Democrático de Direito, de modo que não
é possível conceber o fenômeno jurídico como meio de pacificação social sem que se considere a devida segurança nas relações interpessoais e
institucionais. Assim, mormente em meio às grandes transformações sociais e políticas pelas quais diversas sociedades vêm passando, inclusive a
brasileira, cumpre averiguar se o valor segurança jurídica se encontra implícita ou explicitamente positivado no direito pátrio. Se tal averiguação se
mostra oportuna com relação a vários valores fundamentais da República, muito mais com a segurança jurídica, vez que a confirmação de sua
existência normativa e dogmática contribui para a segurança e legitimidade do próprio Direito enquanto regra máxima que arbitra a vida coletiva.
Após a certificação a respeito dos fundamentos da segurança jurídica na ordem constitucional inaugurada em 1988, cumpre traçar dois paralelos
que guardam sensível ligação com o valor democrático em comento. Numa primeira abordagem, verifica-se a necessidade de, à luz do
mencionado princípio, propor a recompreensão de esparsos dispositivos do Novo Código de Processo Civil que, caso interpretados em sua
literalidade, poderiam sugerir a possibilidade de ajuizamento de demandas por toda uma eternidade, levando ao extremo a alegoria siciliana da
espada de Dâmocles que, por sobre a “cabeça” de toda a sociedade, inspiraria indesejado cenário de insegurança jurídica. Serão realizadas
atividades de pesquisa bibliográfica e documental para a elucidação de teorias e doutrinas, bem como a relação jus científica voltda à
legislação.Em seguida, propõe-se a análise de recente alteração legislativa – de muita repercussão acadêmica – no âmbito da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (LINDB) que bem ilustra a preocupação do legislador, seja do constituinte de 1988, seja do legislador
infraconstitucional em 2018, para implementar o melhor quadro possível de aproximação com a segurança jurídica e com a paz social,
notadamente no âmbito das relações de Direito Público, considerando as recentes mudanças nos cenários político, econômico, social e
institucional do país. Destarte, será possível concluir que, para além das diversas particularidades, a segurança no Direito consiste em valor
imprescindível que sempre tem especial atenção dos atores do Direito e de toda a sociedade, destinatária direta do mencionado valor, o que
sugere constante esforço em prol de sua preservação, a bem de toda a coletividade que compõe o Estado brasileiro.
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RESUMO
O estudo "Ato infracional e Internação: principiologia e condição peculiar de pessoa em desenvolvimento" foi desenvolvido no âmbito do Projeto
de Pesquisa "Sistema Nacional Socioeducativo e os Direitos do Adolescente em Conflito com a Lei" da Estácio Jaguarari. A partir da pesquisa
bibliográfica e doutrinária, utilizando do método dialético, constatou-se que o princípio da proporcionalidade deve ser aplicado considerando a
ofensa cometida. Em concordância com o art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente §1° “A medida aplicada ao adolescente levará em
conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração” este princípio tem o objetivo de fazer com que o ofensor cumpra
com a medida socioeducativa, levando em consideração a pessoa, a gravidade da infração e as circunstancias; Princípio da brevidade da medida
em resposta ao ato cometido é o quinto princípio apresentado, busca proteger a condição de pessoa em desenvolvimento determinando o
máximo de três anos de internação. Princípio da individualização determina que a medida seja cumprida de acordo com a pessoa, ou seja, mesmo
sendo o mesmo delito cada jovem que concorrerem na mesma infração será atribuído a medida de acordo com sua culpabilidade. O princípio da
intervenção mínima remete a mínima interferência do Estado na vida do cidadão, no caso do adolescente o “princípio interfere diretamente na
imposição da medida adequada, mas também produz efeitos quanto à duração e à forma de cumprimento” (ALBINO, ARAÚJO, SIQUEIRA NETO,
s/d), isto é, a aplicação de uma medida como a internação, é usada apenas como último recurso quando há uma ofensa a bens jurídicos de maior
importância, também determina a duração máxima da pena. Princípio da não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia,
gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status. Esse
princípio reafirma os direitos e garantias fundamentais expressos no art. 5° da Constituição Federal, o qual visa tratar todos de forma igual perante
a lei. Tem a intenção de não estigmatizar o adolescente perante a sociedade. O último princípio trata do fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários no processo socioeducativo, busca a resocialização do jovem de forma que ele não seja tratado como um “inimigo social”, fazendo
com que todos participem desse processo educativo. O SINASE trouxe esses princípios com a finalidade de reafirmar todos os preceitos contidos
tanto Constituição da República Federativa do Brasil quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, garantindo ao jovem dignidade, amparo e
alternativa para lidar com as consequências de seus atos e ajuda-lo a mudar de vida de forma integrativa. A Medida Socioeducativa de Internação:
A medida socioeducativa de internação é encarada como último ratio, ou seja, quando nenhuma outra for proporcional ao ato praticado, isso
porque o adolescente tem sua liberdade cerceada em período de formação psíquica. O ECA levantou três hipóteses para sua aplicação, quando for
praticado mediante a violência ou grave ameaça a pessoa, pelo descumprimento de medida ou pela reiteração de outras infrações graves. Art.
122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente
imposta. Os princípios que norteiam o sistema de internação estão contidos no art.227, §3, inciso V da Constituição federal, são eles: a brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A preocupação do legislador foi assegurar que o adolescente não
perdesse essa fase de transição e ao mesmo tempo assumisse consequências mais gravosas pelos seus atos.
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RESUMO
O STF já se manifestou sobre a Lei da Anistia brasileira considerando-a constitucional. Entretanto, a CORTEIDH manifestou-se no sentido de
considera-la uma afronta a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Uma vez signatário da Convenção, o Brasil tem a obrigação respeita-la
devendo, inclusive, se for necessário, adequar seu ordenamento jurídico interno, a luz das normas do Direito Internacional Público. Diante do claro
descompasso entre a Lei da Anistia brasileira e o disposto na Convenção, a Corte Interamericana de Direitos Humanos se viu obrigada a exercer o
controle de convencionalidade no caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilla del Araguaya") Vs. Brasil, além de reconhecer a responsabilidade
internacional do Estado brasileiro por violação de diversos dispositivos da Convenção. O presente artigo analisará o Caso Gomes Lund e outros
(“Guerrilha do Araguaia”) Vs. Brasil a luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos com a finalidade de entender o que é o controle de
constitucionalidade e sua importância para proteção dos direitos humanos. Esse tema é de grande importância, uma vez que o controle de
convencionalidade assegura que a norma doméstica passará por um duplo controle vertical de compatibilidade material em prol da efetiva
proteção e promoção dos diretos humanos. Sendo assim, não basta que a norma seja considerada compatível com a Constituição de um Estado,
também é necessário que esta norma respeite os acordos internacionais de direitos humanos firmados por este. Diante disto, o problema que aqui
se impõe é apurar se o controle de convencionalidade exercício pela CORTEIDH no caso ora em análise provocou consequência no sistema jurídico
brasileiro. Sendo assim, o presente artigo tem por objetivo analisar o controle de convencionalidade exercício pela CORTEIDH neste caso específico
e sua consequência para o sistema jurídico brasileiro de modo a verificar se houve efetiva a proteção dos direitos humanos consagrados na
Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A produção do artigo integra o estudo e análise do caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do
Araguaia”) Vs. Brasil a luz do Direito Internacional Dos Direitos Humanos, do Direito Internacional Público e da jurisprudência do CORTEIDH,
fazendo, ainda, contextualização bibliográfica. Com a emenda constitucional nº 45/04 as normas infraconstitucionais brasileiras passaram a ser
limitadas por um duplo controle vertical de compatibilidade material. Fato é que o controle de convencionalidade é meio de se assegurar a efetiva
proteção dos direitos humanos, devendo ser realizado de ofício pelo Poder Judiciário brasileiro. Do caso em análise percebe-se que, para além de
não exercer o controle de convencionalidade, o Poder Judiciário brasileiro ainda considerou a Lei da Anistia compatível com a CRFB/88, afastandose das obrigações assumidas pelo Estado no cenário internacional. Diante disso, a CORTEIDH, exercendo o controle de convencionalidade,
considerou inválida a Lei supracitada, determinando uma série de medidas a serem adotadas pelo Brasil. Mostrando clara afronta ao Direito
Internacional, o Brasil ainda não cumpriu integralmente a decisão proferida pela Corte. Sendo assim, conclui-se que a decisão da Corte ainda não
produziu as esperadas consequências para o sistema jurídico interno brasileiro. A resistência do Poder Judiciário em reconhecer o caráter
vinculante das decisões da Corte e em exercer de ofício o controle de convencionalidade provoca prejuízos para efetiva à proteção dos direitos
humanos.
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RESUMO

A presente pesquisa tem por objeto analisar o incremento do uso recreativo de drogas com o propósito de estímulo e desinibição em práticas
sexuais por homens gays e bissexuais na cidade de Salvador/BA, diante dos princípios da vulnerabilidade e autonomia, verificando seus impactos
na capacidade bioética de seus participantes, suas consequências jurídicas e que recomendações poderão ser feitas para que seja desenvolvida
uma política redução de danos.Tem como questões norteadoras: a)Qual é o contexto pessoal e social dos homens gays e bissexuais praticantes do
chemsex, em Salvador/BA? b)Quais são os riscos/danos percebidos ou experienciados no contexto do chemsex, incluindo – mas não se limitando –
a aspectos de saúde, transmissão de DSTs, violência, criminalidade, convivência social e ambiente de trabalho? c)Como a capacidade bioética dos
envolvidos é afetada e qual deve ser o seu adequado tratamento jurídico nas complexas situações enfrentadas? Quais são os impactos na
legislação civil, do trabalho e penal quanto ao tema? d)Que respostas o ordenamento jurídico brasileiro apresenta aos contextos de
vulnerabilidade e autonomia dos praticantes de chemsex? Deve haver algum tratamento jurídico específico? Ao final da pesquisa, será realizado
um relatório, de cunho dissertativo, além de apresentações intermediárias de artigos científicos e pôsteres por toda a equipe de trabalho.
Aprovado no parecer n. 2.505.898, CAAE n. 82339518.7.0000.0041 (Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário da Bahia – Estácio/FIB).
JUSTIFICATIVA DO TEMA: Chemsex é um termo comumente utilizado por homens gays e bissexuais para descrever práticas sexuais que ocorrem
sob influência de drogas, que são ministradas imediatamente antes ou durante as sessões sexuais. As drogas mais comumente relacionadas com o
chemsex são o cristal de metanfetamina, o ácido gama hidroxibutirato (conhecido por GHB ou “G”), o nitrato de amila (conhecido por poppers), a
cocaína e a cetamina (conhecido por “K” ou Spetial K), dentre outras. Tais substâncias, sendo sua maioria estimulante, tem como efeito facilitar o
entrosamento sexual dos participantes, proporcionando experiências mais intensas e maior conexão entre os indivíduos, que se engajam em
sessões sexuais mais duradouras, diversificadas e aventureiras. Este sendo de aventuras sexuais é valorizado pela maioria dos participantes, que
comumente avançam em suas barreiras psicológicas naturais e, subsequentemente, arrependem-se de seu comportamento, quando
consequências pessoais e sociais já ocorreram. O chemsex tem obtido uma atenção especial da mídia nos últimos meses, especialmente em
grandes centros urbanos nos quais há uma grande população LGBTI, servindo de alerta em razão de já ser considerado um problema público de
saúde. Notadamente, o desenvolvimento dos meios de comunicação em massa e o uso maciço de aplicativos de encontros potencializou o
fenômeno, pois se tornou possível tanto encontrar parceiros com as mesmas afinidades para compartilhamento das práticas, bem como o próprio
fornecimento das substâncias viabilizadoras do chemsex, em sua quase totalidade ilícitas ou controladas. A pesquisa já realizou entrevistas com os
sujeitos interessados e se encontra na fase de redação final do que será a tese de doutorado do autor.
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RESUMO
O estudo "Classificação dos Tributos à luz da Moderna Doutrina Fiscal" foi desenvolvido no âmbito do Projeto de Pesquisa "A dialética da
instituição da tributação sobre grandes fortunas à luz da dimensão econômica e jurídica" da Estácio Jaguarari e no âmbito do Grupo de Pesquisa
CNPq "Direitos Fundamentais e Desenvolvimento". A partir da pesquisa bibliográfica e doutrinária, utilizando do método dialético, constatou-se
que no cenário internacional a aplicação do imposto sobre grandes fortunas em moldes diversificados, mas são assemelhados em seus fins. O
referido tributo se propõe sob várias justificativas, dentre as quais a de tornar a tributação mais justa, atingindo sobremaneira os mais afortunados
cidadãos. No Brasil, comumente se assevera que sua inclusão no sistema tributário se justificaria na necessidade, dentre outras, de uma melhor
redistribuição de renda, hoje tão precária e de gritante desigualdade. Contudo, decorridas mais de duas décadas após a promulgação do texto
constitucional, observa-se que tal imposto não saiu do plano da previsão para o de efetiva aplicação. Tem-se, a partir de então, diversas
justificativas para a não implementação no sistema brasileiro, as quais vêm dando causa a esta demora. Buscar-se-á, então, pela presente
pesquisa, identificar quais seriam estas justificativas e avaliar suas veracidades. Noutro norte, almeja-se analisar a realidade legislativa sobre o
tema, dissecando os projetos de lei complementar que se encontram em tramitação no Congresso Nacional, seus institutos tributários e a atenção
que tais projetos dão aos princípios inerentes à espécie. Por conseguinte, com o presente estudo, a partir da classificação dos tributos, se buscará
esclarecer quais seriam os impedimentos, sejam eles legais, sociais, culturais ou políticos para a efetiva implementação no sistema tributário
nacional desta espécie de imposto prevista no corpo constitucional, bem como analisar e tentar identificar os possíveis pontos positivos que a sua
criação poderia acarretar, tomando por parâmetro as experiências vivenciadas por outros Estados na comunidade internacional que fazem uso de
tributo semelhante. Para a classificação dos tributos, partimos do conceito de tributos a partir do art. 3º do CTN, o qual prevê que se trata de toda
prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Há, assim, aspectos positivos (estabilidade e segurança jurídica) e negativos
(castração de entendimento em contrário) da conceituação legal a serem considerados. Esmiuçando o citado conceito temos. Prestação:
pertencente ao Direito obrigacional, manifestada em prestações positivas e negativas, em obrigações principais (de dar) e acessórias (de fazer e
não-fazer ou tolerar que se faça). Assim, há a obrigação de dar (pagamento do tributo ou multa, esta em decorrência do inadimplemento de
obrigação acessória), fazer (escrituração contábil e registro nos livros de movimentação financeira da empresa) e não-fazer ou tolerar que se faça
(submissão aos procedimentos de fiscalização da Fazenda Pública, onde o particular não deve criar obstáculos para essa auditoria). Pecuniária:
principalmente, em dinheiro, tendo em vista que não mais se admite o pagamento in natura (em produtos naturais e agrícolas, amplamente
utilizado até a Idade Média, principalmente por advento do feudalismo na relação entre senhor feudal e vassalo) nem in labore (os particulares,
especificamente os profissionais liberais como médicos e odontólogos, não mais pagam tributos prestando serviços ao Estado e ao povo), já que o
Estado possui o seu próprio quadro de servidores (efetivos e temporários) que prestam serviços públicos (recebendo os tributos a fim de
remunerá-los).
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RESUMO
Por outro lado, a crescente inquietação e insatisfação produzida pela ruptura com o paradigma da Modernidade; a insuficiência dos quadros
teóricos para lidarem com as rápidas e profundas alterações das estrutura sociais; o questionamento de valores herdados; a crise do Estadonação; os riscos da violência urbana; os surpreendentes avanços tecnológicos; a construção de novas identidades culturais, tudo acelerado e
agravado pelo fenômeno da globalização, faz com que os Direitos Humanos sofram o impacto de tais transformações criando-se constantemente
novos desafios. O impacto dessas rápidas transformações sugere também a potencialização das possibilidades de descumprimento e quebra do
arcabouço jurídico que sustenta tais direitos. Uma das questões levantadas por esse trabalho tem o foco voltado para perceber se o uso de
tecnologias inovadoras nos campos de batalha caminha pari passu com a exacerbação da violação desses direitos, ou seja, se mais tecnologia
pressuporia mais violações. Nesse sentido, com um olhar para a história, procuraremos mostrar como a introdução de novos artefatos de guerra
pressupôs, persistentemente, ao longo de alguns períodos historicamente datados, a mudança nos conflitos armados, afetando diretamente os
princípios da ética na guerra. Hodiernamente a utilização de veículos não tripulados (Drones ou VANTs -Veículos Aéreos não Tripulados ) como
armas de ataque criou um novo paradigma que perpassa questões sobre a guerra, que devem, e que estão sendo discutidos, em grande parte, no
campo da Ética do conflito e do Direito internacional. Se continuarmos a observar historicamente o tema pode-se perceber que as violações ao
que entendemos hoje por Direitos Humanos têm um caráter continuado na história. É necessário aqui fugir do anacronismo que pode se instalar,
pois a ideia de Direitos Humanos surgiu, de forma efetiva, apenas com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, mesmo que
antes os espanhóis com seus fueros, as cartas inglesas e a Declaração Americana já haviam pensado na proteção do Homem. Entretanto, somente
depois da Segunda Guerra Mundial tal olhar adquire sentido urgente para a sociedade, principalmente a ocidental e com um caráter mais
globalizante. A realidade mundial hoje se sustenta e se estrutura cada vez mais no virtual e no cibernético e nos vertiginosos avanços tecnológicos.
No entanto podemos afirmar que novas tecnologias trazem consigo a certeza de maiores ou mesmo de novas categorias de violações aos
homens? O século XX, tempo de grandes inovações técnicas expôs a mais absoluta barbárie. Assim, já no século XXI, uma indagação que se
apresenta é se a utilização de armas tecnologicamente de ponta, que despontam como preponderantes nos campos de batalha, como é o caso dos
Drones, são responsáveis por revelar, nas já combalidas agendas de proteção dos Direitos Humanos, suas debilidades e inefetividades como
promovedoras de proteção. Nesse sentido, como objetivo do trabalho pretende-se iluminar a indagação se o desenvolvimento de novas
tecnologias e inéditos meios de matar, aumentou a capacidade de violar tais direitos ou mesmo a qualidade com que esses direitos são violados.
Como metodologia pretende-se uma aproximação com o objeto através pesquisa bibliográfica, principalmente aquela focada no desenvolvimento
tecnológico de novos armamentos, sua relação com a ética da guerra moderna, assim como o estudo da legislação que compõe o arcabouço
jurídico dos Direitos Humanos.
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RESUMO
O projeto estudará a contabilidade no conjunto de métodos usados para analisar as despesas, receitas e demais operações financeiras que
influenciam na obtenção do resultado econômico de uma pessoa, seja ela física, jurídica, particular ou mesmo pública. Os aspectos teóricometodológicos serão analisados a luz dos levantamentos de dados bibliog´raficos e documentais. Como é uma ciência e, como tal, possui métodos
específicos e padrões reproduzíveis de forma corrente e aceitos por uma maioria de estudiosos, mas carrega em si também indagações, pontos
polêmicos e certo aspecto de subjetividade na interpretação de seus dados. É também assunto regulado legalmente, podendo o operador com
segundas intenções utilizar-se de brechas, omissões e pontos duvidosos na legislação para apresentar resultados econômicos mais “desejáveis” e
“convenientes” quando se trata de alcançar certos objetivos perante os destinatários das demonstrações contábeis. Entre esses objetivos, estão a
atração e/ou manutenção de investimentos. Às vezes, a empresa está em uma situação financeira desfavorável, capaz de afugentar possíveis
investidores preocupados com a real possibilidade de perdas, exatamente em um momento em que o aporte de recursos precisa ser mantido em
patamares operacionais, evitando que o empreendimento seja instabilizado por dívidas ou mesmo a mera desconfiança por parte dos seus
destinatários sobre a capacidade do empreendedor de cumprir seus encargos e compromissos assumidos perante múltiplos clientes e acionistas.
Entra em cena a chamada contabilidade criativa, entendida como a manipulação intencional dos dados contábeis com vista a apresentar um
resultado maquiado, embelezado, do que realmente está ocorrendo com as contas da entidade. Uma das maneiras de se fazer isso é considerar
resultados futuros positivos, mas incertos, como já certos e incluir os ganhos advindos destes nas contas presentes sem que as operações tenham
sido ainda concluídas. Contabilizar os créditos a receber anteriormente ao recebimento pode ser um modo; pode ocorrer o efetivo recebimento
adiantado, por acordo com os credores, para cobrirem-se resultados aquém do esperado para um certo período, dando a impressão de que as
receitas permanecem dentro da média. Atrasar passivos, postergar o pagamento de dívidas gera o mesmo efeito, ao manter certo dinheiro em
caixa até que a demonstração contábil do período ocorra. Houve acusações neste sentido quando o governo federal atrasou o repasse
constitucional de certos tributos aos estados. A interpretação elástica do que é um crédito e o que é uma dívida e do momento da constituição de
cada estão na base de muitas manipulações contábeis. Embora seja um ato praticado por muitos governos, ficaram mais frequentes as acusações
neste sentido nos anos mais recentes. Quando a contabilidade fica excessivamente criativa ela pode distorcer gravemente as tomadas de decisões
dos executivos de uma companhia, e, realizada em esferas do governo, é capaz até mesmo de criar desconfiança a nível internacional, com a
consequente redução de investimentos estrangeiros no país. Os problemas centrais da contabilidade criativa são a dificuldade de sua efetiva
detecção, o fato de que não se constitui especificamente uma fraude a sua prática, e a existências de inúmeros métodos sorrateiros de sua
efetivação, facilitados por omissões regulamentares ou mesmo regras com interpretações flexíveis. Através de pesquisa de casos reais, combinada
com o estudo direto das regras legais e da doutrina contabilística aplicáveis à operações específicas, é possível a obtenção de uma visão
panorâmica dos meios mais comuns usados para a maquiagem dos resultados financeiros.
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RESUMO
No Brasil, a responsabilidade penal da pessoa jurídica está quase que restrita à seara dos crimes praticados contra o meio ambiente, entretanto é
crescente a preocupação com o desenvolvimento de métodos que assegurem a observância de normas de cuidado capazes de prevenir práticas
delituosas em diversos outros setores da economia. Ao aumentar, demasiadamente, a quantidade de crimes, o legislador tem se utilizado de
técnicas e medidas de política criminal que aviltam princípios basilares do Direito. Nesse sentido, o criminal compliance surge como instrumento
de controle, a fim de evitar a ocorrência de condutas criminais no âmbito corporativo e a consequente responsabilidade penal de empresários e da
própria empresa. Em julho de 1944, 44 países reuniram-se na chamada Conferência de Bretton Woods, para estabelecer regras financeiras e
comerciais a fim de evitar crises. Ocorre, porém, que com a suspenção do Sistema Bretton Woods em 1971, o sistema financeiro internacional
necessitava de regulação o que culminou com a criação do Comitê da Basiléia que estipulou paradigmas que tinham o condão de minimizar riscos
e padronizar as normas aplicáveis às instituições financeiras, surge então os moldes do compliance. No Brasil, a exemplo do ocorrido no cenário
internacional, a previsão de regras de compliance, também teve sua origem atrelada às instituições financeiras. A Resolução nº2.554, do Banco
Central do Brasil, introduziu preceitos, firmados pelo Comitê da Basiléia, para supervisão bancária, preceitos eivados da filosofia do compliance.
Instiuições financeiras foram obrigadas a criar regras específicas de observações de normas, regras e condutas; elaborar códigos de ética,
treinamentos, análises de riscos, entre outras obrigações. A existência de mecanismos de controle de riscos estão presentes no cenário nacional
há, aproximadamente, 20 anos, portanto. Frequentemente surgem tipos penais atrelados, sobretudo, à esfera do Direito Penal econômico que
elevam o risco de, eventualmente, a empresa praticar condutas penalmente relevantes. Visto que há, no ordenamento jurídico pátrio, previsão de
responsabilização penal de pessoas jurídicas, o desafio do criminal compliance é prevenir os possíveis riscos que a atividade econômica da
empresa pode proporcionar, impedindo o cometimento de atos delituosos. Face o avanço desmedido do Direito Penal sobre a área econômica, a
necessidade de preservação da atuação das empresas. Através do criminal compliance, dirigentes e funcionários de empresas deverão estar
alinhados aos valores e objetivos da organização, fixando regras relativas à sua atuação, em consonância com a legislação pertinente, reduzindo
riscos e a possibilidade de sanção penal da pessoa jurídica. Por fim, a partir de embasamento teórico com referências bibliográficas, esta pesquisa
tem como escopo auxiliar na reflexão da Academia Jurídica e trazer uma nova realidade prática do Direito brasileiro.
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RESUMO
Através do movimento denominado “ondas renovatórias”, foi elaborado o estudo de acesso à justiça, que se subdivide em três movimentos: (1)
O primeiro retrataria a assistência judiciária gratuita, especialmente voltada aos cidadãos mais pobres da população; (2) a segunda enfatiza a
representação dos interesses transindividuais, ou seja, daqueles direitos difusos e da coletivização das demandas; e, (3) o terceiro movimento,
como a reforma interna do processo, visa à busca da efetividade da tutela jurisdicional. Neste resumo o interesse se restringe, notadamente, a
segunda “onda renovatória”, que teve por objetivo a coletivização das demandas com a proteção e garantia dos direitos transindividuais. Inserese, nesse contexto, a legitimidade da Defensoria Pública na forma da Lei 11.448/07, que altera a lei da ação civil pública. Nota-se que essa inclusão,
ao menos na perspectiva formal, proporcionou o alargamento do acesso à justiça na proteção efetiva dos direitos transindividuais, inclusive na
perspectiva do meio ambiente ecologicamente sustentado, considerando para tanto as atribuições constitucionais daquela instituição. O grande
desafio, pois, é analisar e compreender se esse novo sistema alcança uma concepção real do significado do acesso à justiça, tendo em vista que
tanto o indivíduo isolado e até mesmo a coletividade globalmente considerados, inclusive no que toca à questão ambiental, deveriam utilizar os
benefícios da assistência jurídica pela Defensoria Pública, sobretudo os chamados direitos e interesses difusos. O objetivo geral da pesquisa é
demonstrar se houve alargamento do acesso à justiça, a partir da verificação de dados a serem obtidos junto àquele órgão, desde a edição da lei
em questão. Os objetivos específicos da pesquisa são: (i) compreender o processo histórico que levou a Defensoria Pública ao patamar de
legitimado ativo na Ação Civil Pública; (ii) analisar se e como o órgão pode ser promotor do acesso à justiça em matéria ambiental; (iii) apresentar
proposta de prosseguimento empírico da pesquisa, com o estudo de caso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. O tema é relevante,
considerando a característica empírica da pesquisa, com seu viés social, que lhe atribui determinado grau de ineditismo. O papel da Defensoria
Pública na defesa de direitos difusos, em matéria ambiental, é um exemplo da dinâmica da luta por acesso à justiça no Brasil. A pesquisa é
interdisciplinar e tem natureza qualitativa, assume um perfil jurídico-sociológico e tem por característica a busca por pesquisa empírica, por meio
de pesquisa de campo. Portanto, adota como técnicas: revisão bibliográfica, análise documental, observação não participante e estudo de caso. A
partir dos levantamentos preliminares espera-se, com a pesquisa de campo, compreender a ampliação do acesso à justiça com a atuação efetiva
da Defensoria Pública, possibilitando, dessa forma, a concretização da democracia participativa através da utilização daquele remédio, inclusive,
na defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, atendendo aos critérios da segunda onda renovatória. A partir das leituras preliminares,
pôde-se verificar que a Ação Civil Pública é uma espécie de ação coletiva e se revela como importante instrumento de participação. Pretende-se,
com a pesquisa de campo, observar o modelo da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, conhecer os sujeitos envolvidos e obter
documentos e dados, por meio de índices oficiais, adotando-se como referencial principal na pesquisa a teoria crítica, a partir dos autores que
discutem a Ação Civil Pública como instrumento de efetivação do direito ambiental, na busca de observar e compreender, a partir de pesquisa
empírica, como a Defensoria Público da Rio de Janeiro atua a partir da lei em comento.
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RESUMO
A pesquisa em desenvolvimento é fomentada pelo Programa Institucional de Pesquisa e Produtividade da Universidade Estácio de Sá e trata da
temática do Precedente Judicial, observando o conceito “precedente”, em sua concepção, decorrer de sistema ou a ele corresponder, antes
mesmo da existência de um Sistema. É estudado em perspectivas e categorias singulares porque não unicamente processuais, ainda que
reconhecida à aderência específica ao ramo do Direito – processual – atento à tramitação dos autos e à realização da justiça. Enquanto
metodologia utilizada para a pesquisa, a revisão bibliográfica atravessa as discussões suscitadas sobre o problema das decisões diferentes para
casos iguais – investigação também desenvolvida por autores como Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Em preocupação não menor,
foram mantidas atenções constitucionais comuns aos estudos de Daniel Sarmento e Ingo Sarlet diante da integridade e estrutura da Norma e dos
Direitos Fundamentais. Não obstante, a pesquisa avança em teor fenomenológico de revisitação das categorias, pelo contributo fenomenológico
de Edmund Husserl e que, para tanto, retoma por exigência antipredicativa da dialética dos sistemas jurídicos, o conceito e objeto de, Norma,
Juízo e Precedente, por não prescindir da interrogação sobre a justiça que se pronuncia também decorrente de interpretação extensiva, no ideário
de colocar o Direito sob sua melhor luz como propõe Ronald Dworkin – e, com efeito, reatar à investigação de fundamentos também filosóficos, os
precedentes, para atualizar o estado da discussão. Naturalmente, que o trato não prescinde da dogmática, mas observa o potencial dogmáticoreconstrutivo que se desenvolve da acuidade das investigações propostas, neste item, restarão identificados, resultados decorrentes da conexão
entre ciência, vivência e cultura no desafio da generalidade da lei diante da norma e da justiça do caso concreto na pesquisa em andamento. Esta,
para continuidade dos parciais resultados, enfrenta a questão dos precedentes como problemática teórico-normativa do precedente judicial –
Ciência do Direito legislado – que não deixa de traduzir uma obra normativa da Teoria Jurídica, mas mantendo em vista, a expressão dos Filósofos
do século das luzes, por tocar o Juízo, a formulação e a aplicação do Direito para realização da justiça, por atenção, especialmente filosófica e
fenomenológica, com a importância prática desta compreensão da posição dos precedentes na arquitetura e construção jurídica, que se apresenta
em meio à dialética dos sistemas jurídicos entre o egresso e o ingresso no sistema, com toque direto no ordenamento jurídico e, portanto, diante
da norma e do juízo. É neste contexto que a nasce a interrogação sobre ser a norma objeto ou resultante da interpretação, onde a filosofia
fenomenológica reapresenta-se para dar seu tratamento ao estudo. Outra perspectiva, e também resultante parcial das pesquisas, consiste
naquela mais propriamente analítica e, portanto, da observância do alinhamento, análise conceitual, que envolve a Teoria dos Precedentes e a
Cultura Jurídica correlata, a fim de identificar terminologias a se adequarem cada vez melhor ao conceito e sistema. Com efeito, aprimorar ainda
mais a forma de racionalizar, espelhando, a preocupação sistêmica. Por este teor, o trabalho investiga o tema envolvendo a dialética dos sistemas,
com a fenomenologia para repensar suas categorias, a norma – objeto ou resultante da interpretação – e o juízo enquanto formulação e aplicação.
Objetiva, também, contribuir com a discussão apresentando as interrogações e resultados preliminares da fase em que se encontra a pesquisa,
zelando pela interlocução dos conceitos que titulam o trabalho, seja na reconstrução dogmática ou na analítica conceitual, por entendimento
(verstand) dos juízos, consideradas as normas, em contexto Sistêmico e Ordenativo do Direito sob a investigação fenomenológica.
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RESUMO
O presente trabalho tem por foco o estudo da evolução do regime jurídico de proteção dos direitos humanos, aí incluída a problemática dos
conflitos normativos envolvendo a legislação interna e a internacional, bem como a análise das teorias contemporâneas pós-positivistas do Estado
Neoconstitucional de Direito. Com efeito, um dos grandes desafios do Estado Democrático de Direito é a criação de um novo arcabouço teórico
que se põe em busca de desenhar uma nova teoria da eficácia jurídica e social das normas constitucionais e, em especial, das normas garantidoras
de direitos fundamentais. Assim sendo, no âmbito do constitucionalismo da pós-modernidade, o regime jurídico de proteção dos direitos
fundamentais caminha entre duas grandes perspectivas que se contrapõem entre si, quais sejam, de um lado, o projeto globalizante do Estado
Neoliberal de Direito e, do outro, o projeto epistemológico do Metaconstitucionalismo. Portanto, a partir dessa problemática, o presente trabalho
tem como objetivo geral refletir sobre a ordem metaconstitucional de direitos humanos, cujo elemento propulsor é a garantia e a consolidação de
novos direitos universais cosmopolitas de inspiração kantiana. Para a consecução desse propósito, os objetivos específicos da presente pesquisa
são, em primeiro lugar, demonstrar a necessidade de fomentar um novo paradigma protetivo que permita o diálogo epistemológico necessário
entre o controle de constitucionalidade e o controle de convencionalidade. O segundo objetivo específico da pesquisa é identificar o melhor
paradigma constitucional a seguir, ou seja, seguir o constitucionalismo neoliberal garantista ou o metaconstitucionalismo cosmopolita associado
aos sistemas internacionais de direitos humanos, especialmente, o sistema interamericano, operacionalizado pela Corte Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH). A presente pesquisa elegeu como método a análise da doutrina, seja a nacional, seja a internacional, sobre a dimensão
metaconstitucional dos direitos humanos, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos sistemas internacionais de
proteção de direitos, de modo a identificar os desafios do Estado Neoconstitucional de Direito. Até o presente momento, tal método vem
demonstrando ser adequado para o desenvolvimento da temática, uma vez que já evidenciou a necessidade de consolidação de uma ordem
metaconstitucional de direitos humanos para os países de modernidade tardia, como é o caso do Brasil. É nesse sentido que a presente pesquisa
constatou a relevância do diálogo entre Cortes, vale explicitar, entre o STF e a CIDH. Um bom exemplo do emprego científico desse diálogo entre
Cortes ocorreu com o advento do ajuizamento da ADPF n. 347, na qual o relator Min. Marco Aurélio, em decisão liminar, determinou que juízes e
tribunais observassem os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizando,
em até noventa dias, audiências de custódia, no prazo máximo de 24 horas. Assim sendo, pode-se afirmar que, com espeque nos objetivos
traçados e nos estudos realizados até aqui, o diálogo epistemológico entre a dimensão interna (máxime com a ideia de supremacia da
Constituição) e a dimensão metaconstitucional (máxime com a consolidação dos tratados internacionais sobre direitos humanos) é o principal
caminho a seguir. Até o presente momento, chega-se à conclusão de que o Estado Neoconstitucional de Direito ainda necessita superar o risco de
implantação de um Estado Judicial de Direito, violador da separação de poderes e da própria democracia. Urge, pois, construir um novo arquétipo
que possa reaproximar a ética e o direito na realização da vida digna para todos, independentemente da soberania dos Estados. Ou seja, a ordem
metaconstitucional de direitos humanos projeta-se para além das fronteiras nacionais, atribuindo força normativa ao direito cosmopolítico
kantiano de curso universal.
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RESUMO
O direito ao esquecimento é o direito que uma pessoa possui de não permitir que um fato, ainda que verídico, ocorrido em determinado momento
de sua vida, seja exposto ao público em geral, causando-lhe sofrimento ou transtornos. No Brasil, o direito ao esquecimento possui assento
constitucional e legal, considerando que é uma consequência do direito à vida privada (privacidade), intimidade e honra, assegurados pela CF/88
(art. 5º, X) e pelo CC/02 (art. 21). Alguns autores também afirmam que o direito ao esquecimento é uma decorrência da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III, da CF/88). Objetivo: O objetivo do trabalho é verificar que o direito ao esquecimento envolve um conflito aparente entre a
liberdade de expressão/informação e atributos individuais da pessoa humana, como a intimidade, privacidade e honra. A título de exemplo,
Fraçois Ost menciona interessante decisão, de 1983, do Tribunal de última instância de Paris (Mme. Filipachi Cogedipresse), no qual esse direito
restou assegurado nos seguintes termos: “(...) qualquer pessoa que se tenha envolvido em acontecimentos públicos pode, com o passar do tempo,
reivindicar o direito ao esquecimento; a lembrança destes acontecimentos e do papel que ela possa ter desempenhado é ilegítima se não for
fundada nas necessidades da história ou se for de natureza a ferir sua sensibilidade; visto que o direito ao esquecimento, que se impõe a todos,
inclusive aos jornalistas, deve igualmente beneficiar a todos, inclusive aos condenados que pagaram sua dívida para com a sociedade e tentam
reinserir-se nela.” (ob. Cit. P. 161). O direito ao esquecimento voltou a ser tema de inegável importância e atualidade em razão da internet. Isso
porque a rede mundial de computadores praticamente eterniza as notícias e informações. Com poucos cliques é possível ler reportagens sobre
fatos ocorridos há muitos anos, inclusive com fotos e vídeos. Enfim, é quase impossível ser esquecido com uma ferramenta tão poderosa
disponibilizando facilmente um conteúdo praticamente infinito. No Brasil, o direito ao esquecimento voltou a ser palco de intensos debates em
razão da aprovação de um enunciado nesse sentido VI Jornada de Direito Civil, além de o STJ ter julgado dois casos envolvendo esse direito há
pouco tempo. É o caso, por exemplo, da apresentadora Xuxa que, no passado fez um determinado filme do qual se arrepende e que ela não mais
deseja que seja exibido ou rememorado por lhe causar prejuízos profissionais e transtornos pessoais. Nesse sentido, podemos imaginar o exemplo
de uma pessoa que era famosa, mas que, em determinado momento de sua vida, decide voltar a ser um anônimo e não mais ser incomodado com
reportagens, entrevistas ou qualquer outra forma de exposição pública. Em certa medida, isso aconteceu na década de 90 com a ex-atriz Lídia
Brondi e, mais recentemente, com Ana Paula Arósio que, mesmo tendo carreiras de muito sucesso na televisão, optaram por voltar ao anonimato.
Essa é, portanto, uma das expressões do direito ao esquecimento, que deve ser juridicamente assegurado, desta forma, poderão requerer ao
Poder Judiciário medidas que impeçam essa violação ao seu direito. Vale ressalta que, o principal ponto de conflito quanto à aceitação do direito
ao esquecimento reside justamente em como conciliar esse direito com a liberdade de expressão e de imprensa e com o direito à informação. Em
março de 2013, na VI Jornada de Direito Civil do CJF/STJ, foi aprovado um enunciado defendendo a existência do direito ao esquecimento como
uma expressão da dignidade da pessoa humana. In verbis: Enunciado 531: A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação
inclui o direito ao esquecimento. O STJ também acolhe a tese do direito ao esquecimento, in fine: SIM. A 4ª Turma do STJ, em dois julgados
recentes, afirmou que o sistema jurídico brasileiro protege o direito ao esquecimento (REsp 1.335.153-RJ e REsp 1.334.097-RJ, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgados em 28/5/2013). Deve-se
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RESUMO
De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas (ONU) a população idosa superará a população menor de 14 anos em 2050. Tal
projeção aplica-se à realidade brasileira, realçando o novo papel do idoso na sociedade e a importância da promoção de políticas públicas voltadas
a este estrato populacional. A Constituição de 1988 elencou os direitos fundamentais de todos os cidadãos, entre eles, os idosos. Assim,
possibilitou a edição da Lei nº 8.842/94 que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e, mais recentemente, a promulgação do Estatuto do Idoso,
Lei nº 10.741/03, reafirmando direitos e princípios já consagrados em seu texto. Outro aspecto trazido por ela foi a fragmentação das políticas
sociais e o fortalecimento do municipalismo. É no espaço político que ocorre a concretização da cidadania. E o espaço mais próximo ao cidadão é o
município, daí a importância da positivação nas Leis Orgânicas Municipais (LOMs) de normas que amparem os idosos e possibilitem a efetivação
dos seus direitos. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa é identificar se a LOM de Nova Iguaçu cumpre seu dever constitucional de proteção aos
idosos e se, na Lei Orçamentária Anual (LOA) do município, estão presentes dotações que possibilitem a instrumentalização desses direitos. Temse por marco teórico a teoria de justiça de John Rawls, em destaque o “princípio da diferença”, formulado de maneira a beneficiar os membros
menos favorecidos da sociedade, regulando possíveis desigualdades. A metodologia adotada dividiu-se em três etapas: leitura da LOM,
selecionando as citações aos idosos; a compatibilização desta com a LOA, destacando os valores alocados a políticas públicas relacionadas aos
idosos; e, por fim, o exame de tais instrumentos normativos, se estão em consonância com a justiça social preconizada por Rawls. Durante a
primeira fase da pesquisa, ficou demonstrada a presença de apenas quatro citações aos direitos dos idosos na LOM: cuidados à sua saúde e
assistência social, arts. 16, II e 203; punição a quem praticar abuso, violência e exploração ao idoso, art. 222; e terapia ocupacional para idosos, art.
226. Em seguida, foram apontados na LOA dois programas voltados especificamente aos idosos. O Programa de Inclusão de Qualidade de Vida
para os Aposentados e Pensionistas do PREVINI, vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu, no valor de R$
26.500,00. E o Programa de Assistência ao Idoso – Apoio às Ações de Inclusão Social dos Idosos, vinculado à Fundação Educacional e Cultural de
Nova Iguaçu, no valor de R$ 90.990,00. Por fim, a Lei nº 4.627/16 que dispõe sobre a criação de um Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
(FMDPI) ainda não foi cumprida e tal Fundo continua sem previsão na LOA. Frente ao exposto, a análise em conjunto desses dois normativos
jurídicos municipais demonstra que a tutela dos direitos dos idosos é realizada de maneira genérica e insuficiente em Nova Iguaçu, considerando o
ideal de justiça rawlsiano. O aumento da expectativa de vida da população é uma das maiores conquistas da sociedade. Em contrapartida, a
incerteza quanto às condições de saúde, de renda e de apoio aos idosos são questões prementes na elaboração de políticas públicas voltadas a
esse estrato populacional. O advento da Constituição de 1988 possibilitou a promulgação do Estatuto do Idoso e uma maior tutela desses direitos
nos diversos normativos jurídicos, em especial, as LOMs. Esta pesquisa escolheu como objeto de estudo as respectivas LOM e LOA da cidade de
Nova Iguaçu. Constatou-se que sua LOM não atende, quantitativa e qualitativamente, ao ideal de justiça de Rawls, quanto à proteção aos idosos.
Com essa tutela ineficiente, a proteção aos idosos é relegada a um segundo plano ao se analisarem as dotações previstas na LOA do município. Por
fim, destaca-se o não-cumprimento da Lei n° 4.627/16, que dispõe sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
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RESUMO
Trata-se de trabalho que investiga os ritos, procedimentos e culturas presentes nos julgamentos dos juizados de violência doméstica e familiar das
regiões de Santa Cruz e Campo Grande (abrangidos pelos 2º e 4º juizado de violência doméstica do forum de Bangu), Rio de Janeiro. Considerando
que o Brasil é um dos países com maiores índices de violência contra a mulher no mundo, e que atualmente um número expressivo destes atos são
levados a apreciação das instâncias judiciais de resolução de conflitos, a realização de pesquisa com a utilização de metodologia própria da
antropologia jurídica serve como ferramenta para o estudo sobre a cultura de violência de gênero neste país e análise sobre as práticas do
Judiciário para controlar este problema social. Além disso, esta pesquisa objetiva identificar os principais aspectos culturais da violência contra a
mulher e seu tratamento judicial, analisar os ritos e procedimentos realizados nos juizados de violência doméstica e familiar estudados e descrever
a dinâmica de funcionamento destes juizados. Para alcançar esses objetivos acompanhamos as audiências do juizado de violência doméstica e
familiar e sentenças proferidas pelo referido juizado. Desvendar os aspectos culturais do fenômeno da violência de gênero no Brasil é de
imprescindível importância para a reflexão sobre as condutas e políticas que podemos adotar para mitigar este grave problema social. De acordo
com as informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, em seu Sistema de Informações de Mortalidade, o registro total de homicídios de
mulheres no Brasil alcançou a cifra de 4.465, número este que reflete apenas o ano de 2011. Considerando estes dados, chega-se a conclusão de
que a cada dia, no Brasil, 11 mulheres são assassinadas. Setenta por cento (70%) delas por seu marido ou ex-marido, noivo ou ex-noivo, namorado
ou ex-namorado, de modo que se pode dizer que por dia sete mulheres são assassinadas no Brasil pelas mãos de seus parceiros ou ex-parceiros
sentimentais. Na década de 2000 a 2009, no Brasil, estima-se que cerca de 30 mil mulheres foram vítimas de violência de gênero com resultado
morte.
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RESUMO
O direito processual civil revela um histórico quanto ao cabimento de recursos. Especificamente, o Código de Processo Civil de 1973 previa que
toda decisão interlocutória poderia ser recorrida, através do Agravo Retido ou do Agravo de Instrumento, portanto, era uma faculdade conferida
ao legitimado vencido ou ao terceiro prejudicado. Nesse contexto, nasceu a Lei 13.105/2015, o Novo Código de Processo Civil, que extinguiu o
Agravo Retido, sendo atualmente aplicável somente o Agravo de Instrumento para recorrer dessas decisões. Entretanto, será admissível apenas
nas hipóteses elencadas taxativamente nesse novo diploma legal, na forma do artigo 1.015. Nessa diapasão, resta a cargo de um procrastinado
duplo grau de jurisdição, resolver uma controvérsia judicial, para o caso de não ser recorrível incidentalmente na fase cognitiva, quando a
preclusão não será alcançada, sendo cabível a Apelação ao final do processo de conhecimento. Por estudo realizado, tem-se por objetivo
identificar a eficácia da impugnação dessas decisões no novo ordenamento jurídico, diante do duplo grau de jurisdição. Para encontrar uma
perspectiva dedutiva e o modo de como poderá ser solucionado no caso concreto, são feitos alguns questionamentos durante o desenvolvimento.
Quais sejam: a razão da extinção do Agravo Retido; se é eficaz a impugnação em Apelação, de uma decisão interlocutória não elencada
taxativamente; se sendo discricionárias as decisões judiciais, tonar-se mais vulnerável o encontro da verdade possível; se o duplo grau de jurisdição
é moroso ou eficaz; se o livre acesso à justiça fica refreado diante do duplo grau. A partir das ideias expostas, conclui-se que o Poder Judiciário
ainda está em desenvolvimento para alcançar a eficácia do poder de dirimir os litígios, de modo que uma decisão judicial não fique restrita a
discricionariedade do magistrado, mas que haja o livre acesso à justiça, de forma a cooperar com o desenvolvimento responsável do processo. A
presente pesquisa segue a metodologia exploratória, bibliográfica, além da pesquisa de campo, vivenciada no mundo acadêmico forense.
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RESUMO
O Código de Processo Civil pretendeu estabelecer um método de aplicação de precedentes judiciais, vinculantes, com o objetivo garantir maior
segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais. Embora o tratamento normativo não tenha sido exaustivo, considerando que o tema é
tratado com pouco detalhes nos artigos 926 a 928, não há dúvidas no sentido de que está se consolidando no Brasil um modelo de padronização
decisória no âmbito dos tribunais superiores. É neste contexto que surgem duas ordens de questões. A primeira concerne ao procedimento
estipulado para formulação dos precedentes judiciais no âmbito dos tribunais superiores (STF/STJ). Considerando a vinculação vertical e horizontal
proposta pelo Código de Processo Civil de 2015, se faz necessário instituir, de forma transparente, o procedimento para edição, revisão e
superação da tese jurídica fixada, de modo a evitar que a dinâmica dos precedentes judiciais fique condicionada à composição momentânea de um
determinado órgão colegiado. A segunda ordem de questões que emergem diz respeito mesmo à aplicação vertical dos precedentes judiciais nos
tribunais locais. O principal papel dos tribunais superiores é estabelecer, de forma segura, a igualdade e previsibilidade nos tribunais locais através
da edição de precedentes com intensa vinculação ou obrigatórios, como pretende segmentos da literatura especializada. Diante deste quadro,
compreender como os tribunais locais aplicam os precedentes judiciais, principalmente o modo discursivo através do qual identificam os
fundamentos determinantes (ratio decidendi) e a forma como fazem a distinção (distinguish), são fundamentais para se analisar em que medida o
modelo de precedentes vinculativos é, de fato, eficaz, enquanto fonte normativa, ou se o mesmo é utilizado tão somente para corroborar
entendimento prévio de órgãos fracionários dos tribunais locais. Considerando a dimensão continental do Brasil, a pesquisa terá como recorte
analisar aplicação dos precedentes judiciais vinculativos do STJ no âmbito do TJ/RJ. Embora o recorte seja local, a amostragem dos julgados que
aplicaram os precedentes judiciais podem contribuir, em alguma medida, para se inferir acerca da efetividade dos de precedentes judiciais nos
tribunais brasileiros. O objetivo do trabalho é identificar, no texto normativo do Código de Processo Civil, as decisões judiciais do Superior Tribunal
de Justiça que são consideradas precedentes judiciais e como as mesmas são aplicadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A
metodologia que será empregada no trabalho será a qualitativa-documental consubstanciada na análise de acórdãos coletados nas 27 Câmaras
Cíveis do TJ/RJ. Pretende-se analisar uma amostragem de 24 decisões judiciais, por órgão fracionário, proferidas em 2017, totalizando 648
decisões, buscando identificar se os precedentes do STJ foram essenciais para o resultado final dos julgados. Assim, a análise das decisões dos TJ
serão tabuladas por áreas distintas (Consumidor, Tributário e Família), com objetivo de diversificar a amostragem e ampliar as categoriais de
análise. A partir desta amostragem, pretende-se fazer um panorama da dinâmica da aplicação dos precedentes judiciais vinculativos do Superior
Tribunal de Justiça no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com o escopo de analisar, de forma crítica, a eficácia deste
modelo de julgamento na processualística brasileira. A pesquisa está em andamento mas os resultados parciais obtidos sugerem que o TJ/RJ não
utiliza em seus julgados precedentes do STJ como fundamento da decisão judicial levada a efeito. A cada 20 decisões analisadas, em média,
somente uma utiliza um precedente judicial do STJ como fundamento determinante da decisão. Este resultado parcial evidencia que o tribunal
local julga observando sua própria jurisprudência desconsiderando os precedentes judiciais do STJ.
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RESUMO
O trabalho apresenta os contornos da investigação que vem sendo desenvolvida pelos membros do grupo de pesquisa Novas Perspectivas em
Jurisdição Constitucional (NPJURIS) vinculado ao PPGD/UNESA/RJ. As discussões serão travadas no âmbito do projeto de pesquisa Teleologia
Constitucional da Função Pública Planejada. A pesquisa se desenvolve a partir do método crítico dialético, fundado em pesquisa bibliográfica. A
discussão aponta que a ênfase conferida à Constituição de 1988 como instrumento de transformação social direcionou boa parte da reflexão
jurídica doutrinária corrente à teoria dos direitos fundamentais, e à proclamação da sindicabilidade judicial das escolhas e ações do poder
organizado. O debate se trava portanto em torno dos fins da ação pública, eis que se tem as funções Executiva e Legislativa por teleologicamente
orientadas; negligenciando-se o modo de formação das escolhas havidas nestas mesmas esferas. De outro lado, a análise da legitimidade da
decisão se propõe ainda seja formulada a partir de um critério que tem em conta predominantemente o agente – ter-se-ia por legítima a escolha
porque foi o administrador ou o legislador que a formulou; sem prejuízo do controle revisional pelo Judiciário. O resultado é uma permanente
tensão entre estes agentes, todos reivindicando legitimidade da sua ação, quando muitas vezes não se terá por possível a coexistência das várias
escolhas. Converte-se assim a ação estatal numa disputa de prioridades – cada estrutura de poder entendendo-se legitimada puramente pelo
critério do sujeito; cada qual pretendendo ver prevalecer a sua própria opção. Essa tensão, transferida para o campo do controle induz um risco de
paralisia da ação pública – resultado em si sempre indesejável. A presente pesquisa se propõe retomar e harmonizar esses componentes a partir
da análise dos reais intentos constitucionais quando da sinalização de um dever de ação pública planejada. A arquitetura do poder da CF/88, mais
do que distribuir competências, refere a objetivos fundamentais da República – e isso é de se refletir no exercício desse poder que ela mesma
estrutura. É preciso revestir de significado essa opção estruturante, seja no que toca à prática decisória interna da Administração, seja no exercício
da função legislativa, seja no que diz respeito à intervenção controladora de outras estruturas de poder. Reconfigurada a lógica de uma
legitimação conferida exclusivamente a partir da presença do sujeito, impõe-se a busca de critérios de controle da ação pública que recepcionem
um signo de planejamento e orientação teleológica deste mesmo agir, sem fechar integralmente a possibilidade do controle, que é inerente ao
Estado Democrático de Direito. Os resultados parciais da análise apontam para os próximos passos no desenvolvimento da pesquisa, indicando o
caminho para investigar-se sobre a identificação dos efeitos jurídicos possíveis da ação administrativa programada, em especial quando se cuide
do exercício do controle, da observância por cada qual das estruturas de poder, ao dever de planejamento que se extrai da carta constitucional. Na
sua extensão mais ampla, é pertinente perquirir quanto à aplicabilidade desse mesmo signo (planejamento) até mesmo no desenvolvimento da
função controle público. Assim, a investigação terá por objetivo traçar um desenho dos efeitos jurídicos da observância do dever constitucional de
ação pública planejada, especialmente no campo do controle. Afinal, se é nas interferências recíprocas no exercício ordinário de cada qual das
funções especializadas de poder que se identificam as áreas de tensão; é no controle que cumpre refletir sobre os efeitos jurídicos da atuação
prévia do poder desenvolvida a partir de uma determinada moldura institucional.
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RESUMO
O sociólogo polonês Bauman (2008), ao descrever a passagem de uma sociedade de produtores para uma sociedade de consumidores, argumenta
que está em curso a transformação de uma sociedade sólida para uma sociedade líquida, em que tudo é avaliado como mercadoria,
predominando o desapego, a troca e o eterno recomeço. A principal característica da sociedade de consumo é a visão das pessoas em um espaço
social mercantilizado no qual tudo se transforma em mercadoria. Dentro desta questão problema constatamos que o mundo da moda possui
imagem vinculada ao glamour, à beleza e nele há uma forte valorização do novo, logo uma produção desenfreada de "novos conceitos" prontos
para serem consumidos. No entanto, na indústria da moda existem mazelas, entre elas, a exploração criminosa de trabalhadores, por meio de
trabalho análogo ao escravo, e é isto que este trabalho objetiva desnudar. O nosso fito é portanto, demonstrar como o trabalho escravo
contemporâneo é uma realidade no mercado da moda brasileira e no exterior por meio de uma perspectiva dos consumidores. Ou seja,
constatamos previamente que este uma condescendência dos consumidores nacionais (nosso campo prático de estudo) pra que esta engrenagem
exista e esteja em constante crescimento. A pesquisa científica em comento, tem o intuito de averiguar empiricamente, de maneira preliminar, a
possibilidade do mercado consumidor de fast-fashion ser um dos grandes alimentadores do trabalho escravo na indústria moda - configurando
assim nossa hipótese seminal de estudo . Vale dizer, ser indispensável ao estudo empírico a análise da realidade, pois é ela que dita as
necessidades e as demandas criativas do campo prático-jurídico. Não raro, nomes de grandes marcas e grandes varejistas da indústria da moda
estão vinculados à exploração de mão de obra escrava nessas condições. Por isso, a fim de aprimorar nossas bases de pesquisa resolvemos utilizar
esta metodologia que dialoga com a antropologia pra nos auxiliar. Assim, por meio de entrevistas estruturadas e livres, abordamos clientes
durante três meses em lojas como Zara, Renner, Riachuelo, em busca de ouvir os consumidores destes produtos. Para nós os resultados
preliminares apontam a coexistência de uma relação direta entre o perfil do consumidor (o escravo da moda) e a escravização do trabalhador
deste seguimento (costureiras, confecção, setor têxtil). Muitos entrevistados, dizem não se importar com a origem da escala produtiva da roupa
que consomem, apenas compram, por serem bonitas e estarem na moda. A pesquisa qualitativa por método etnográfico empreendida por nós,
ainda se mostra embrionária, mas já dá alguns sinais, a respeito das entrevistas colhidas com alguns consumidores. neste sentido, destacamos a
fala de uma consumidora entrevistada: “A escravidão moderna é um evento endêmico no mundo todo, em diversos segmentos, fruto da
desigualdade econômica e do fenômeno globalizante mercadológico - nos consumidores não podemos pagar esta conta." De fato, muitos
discursos eram neste sentido, o que mostra uma nítida despreocupação com a existência de um mercado criminoso que retira de muitos a
dignidade em vida. Nossa conclusão preliminar, é de que por meio da pesquisa empírica, visualizamos a existência do fomento à escravidão
moderna por parte dos consumidores finais.
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RESUMO
As instituições e seus componentes enfrentam atualmente uma grave crise de credibilidade. Ao mesmo tempo em que a resposta dessas
instituições à violência não parece atender as expectativas da sociedade, observa-se o aumento de medidas tomadas diretamente pelos
particulares na “realização da justiça”. As respostas populares à violência se dão, dentre outros meios, através de linchamentos, medida violenta
contra a violência sofrida, trata-se de uma forma de justiçamento operada pela própria sociedade. Além dos linchamentos, observa-se o
crescimento de medidas tomadas pelos particulares no ambiente doméstico a fim de garantir a proteção de suas propriedades e a segurança das
suas vidas. O uso de meios que garantam à proteção em ambiente privado é legítimo e goza de amparo legal, contudo, quando os meios
ultrapassam o que está disposto em lei, o particular acaba por transpor a fronteira da legalidade, acaba por usar de excessos que podem retirá-lo
da condição de vítima da violência, para autor de um crime. Ocorre que, quanto menos as instituições públicas responsáveis pela manutenção da
segurança e realização da justiça respondem aos anseios da sociedade, maior tende a ser os meios usados pelos particulares para autoproteção e
realização da “justiça”. É nessa lacuna do poder público que as formas de justiçamento tendem a se manifestar. Ante o exposto, a pesquisa buscou
verificar a recorrência dos casos de justiçamento no Planalto Central; quantificar e qualificar as principais práticas e características do justiçamento
no Planalto Central e determinar o quanto essas práticas se associam às percepções populares negativas em relação as instituições públicas. Os
elementos que explicam a insegurança jurídico-social são inúmeros, nesta pesquisa, cuja metodologia é documental e de caráter qualitativo, não
existe a pretensão de esgotá-los. Porém, o problema da pesquisa será apresentado mediante chancela de dados aferidos pelo referencial teórico
compatível, inclusive, estatísticas fornecidas pelas instituições ligadas à segurança pública, a partir das quais se pretende perfilar algumas das
situações de justiçamento ocorridas no Planalto Central. Grande parte dos justiçamentos ocorridos no Planalto Central têm justificativa na
ausência de políticas públicas efetivas no tocante ao tema “violência urbana”, caracterizada principalmente pela falta de investimento em
segurança pública e o crescimento desordenado em zonas onde os índices de desenvolvimento urbano são díspares. Dados recentes apontam o
colossal paradoxo vivido por quem mora nas zonas centrais em relação àqueles que residem em zonas periféricas do Planalto Central, sobretudo
quando se consideram a capital federal, as regiões administrativas de Brasília e as cidades vizinhas ao Distrito Federal. Dessa feita, os resultados
deste estudo, ainda em andamento, são parciais, em vista dos mecanismos de registro serem diversos e sem harmonia científica para documentálos. Contudo, nesta etapa já é possível embasar teoricamente um grave percentual da descrença da sociedade nas instituições públicas, bem como
práticas de justiçamento. Portanto, é a descrença em que as instituições ajam em favor dos interesses sociais com eficiência e celeridade que,
especialmente nos julgamentos de crimes singulares, faz surgir o sentimento de impunidade. Não obstante, emerge o apelo ao um irracional
clamor por justiça própria, multidões apaixonadas, cegas da própria realidade cometem barbáries. O justiçamento é o meio recorrente de quem,
privado de justiça com qualidade e celeridade, credita a esse método uma resposta objetiva para a saciedade por justiça, e, refém do impune,
acaba por tornar-se, também, criminoso.
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RESUMO
A pesquisa de iniciação científica, em andamento desde agosto de 2017 e com previsão de término em julho de 2018, desenvolve-se a partir do
estudo da legislação castrense e das práticas e interpretações que têm sido adotadas pelas Forças Armadas em situações onde ocorrem atrições
entre o regime jurídico funcional militar e os direitos fundamentais de seus membros. Com a promulgação da Constituição de 1988, o contexto
rigidamente hierarquizado das instituições militares, bem como a relativa falta de sintonia entre a legislação e os novos ventos constitucionais, foi
exposto pelos seus membros quando formulavam demandas administrativas e judiciais para preservação de direitos. Essa busca de acesso a
direitos e garantias pelos militares junto ao Judiciário, notadamente, propiciou algumas ressignificações e adequações no regime jurídico da função
militar. Os objetivos do presente projeto buscam aprofundar o entendimento sobre as especificidades da função militar - ainda precário e
impregnado pela aversão ao passado autoritário projetado sobre o país -, de modo a fomentar um maior interesse no meio acadêmico. De fato, os
valores reconhecidos pelo Judiciário promovem rupturas e forçam um novo desenho institucional, mais democrático e garantista. O outro
elemento de estudo, ainda em desenvolvimento, é identificar a importância prática da judicialização das "questões da caserna” e seus reflexos
transformadores da normativa castrense. A metodologia segue o procedimento da revisão bibliográfica com adição de debates, discussões,
colóquios, seminários, semanas científicas, visitas guiadas e pesquisa de campo., inclusive já tendo sido aprovada em todos os seminários em que
participou, notadamente o Seminário Internacional do Campus Tom Jobim, o Intercampi em Angra dos Reis, das Unidades Nova Iguaçu, R9 etc. A
pesquisa já reconheceu que o histórico constitucional reforça a especialidade da administração militar em relação à administração civil. Por sua
vez, percebe-se que dificilmente a sociedade pensa no militar da mesma forma como o faz em relação ao advogado ou ao médico.De fato, ao
ingressar nas Forças Armadas, o militar tem de obedecer a severas normas disciplinares e a estritos princípios hierárquicos, que condicionam toda
a sua vida pessoal e profissional. Hierarquia e disciplina são as bases nas quais se assentam as Forças Armadas de qualquer parte do mundo, que
devem ser mantidas em todas as circunstâncias da vida, estejam na ativa ou na inatividade remunerada. A pesquisa identificou várias limitações ao
pleno exercício de direitos, a saber. No que concerne à participação no processo político, prevalece neutralidade, sendo o militar da ativa proibido
de filiar-se a partidos e de participar de atividades políticas, especialmente de cunho político-partidário, risco de vida, disponibilidade permanente,
dedicação exclusiva ao serviço, mobilidade geográfica constante, com reflexos em sua vida familiar. Soma-se a essa moldura específica, a
supressão de vários direitos sociais, de caráter universal, que são assegurados aos trabalhadores, tais como a sindicalização e greve, a
remuneração do trabalho noturno superior à do trabalho diurno, FGTS, adicionais pelo exercício de atividades perigosas ou insalubres, jornada de
trabalho diário limitada a oito horas, obrigatoriedade de repouso semanal remunerado, remuneração de serviço extraordinário, dentre outras.
Encontramos, ainda, restrições à liberdade de associação, reunião, manifestação, transparência de critérios nas promoções e, inclusive, restrições
estatutárias de acesso à Justiça, adequadamente afastado pelo Judiciário. Nesse particular, algumas dessas restrições sofreram uma intervenção
favorável do Judiciário, propiciando uma ponderação entre os direitos fundamentais do militar e os alicerces constitucionais da hierarquia e
disciplina, que dão suporte ao cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas.
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RESUMO
O Habeas Corpus é um remédio constitucional que tem a previsão em nossa Carta Política de 1988, o seu cabimento esta no ART5°,LXVIII. Ao
suscitar o Habeas, como já é de conhecimento de todos, que busca obstar a lesão ou ameaça ao direito de locomoção (ir e vir), que está atrelado á
dogmática jurídica, mais precisamente o princípio da dignidade da pessoa humana e da liberdade individual, desta forma o papel do habeas corpus
é de suma importância para evitar a supressão de direito constitucional dos indivíduos, desta forma, quando impetrado busca cessar com a
ilegalidade ou arbitrariedade, assim, respeitando o devido processo legal e os direitos e garantias individuais e fundamentais com previsão
expressa na carta cidadã de 1988. importante salientar que no neoconstitucionalismo contemporâneo impera os princípios constitucionais,
constituído pelo poder constituído originário, sempre observando e buscando tutelar os direitos humanos.O Habeas Corpus teve sua criação
originalmente com a Carta magna de 1215, na Inglaterra, que tinha por escopo evitar o abuso de poder da monarquia inglesa, a geração deste
remédio constitucional teve como fato, uma carta redigida pelos nobres, tendo como destinatário o Rei João sem terra, onde iniciou-se um
controle legal para a prisão dos seus súditos, assim, não podendo a monarquia prender indivíduos sem os mesmos ter cometidos fatos punitivos.O
Habeas Corpus foi importado para o direito brasileiro com a chegada de D. João VI, pois, pairava entre a população o medo de ilegalidades ou
arbitrariedades do soberano, a primeira previsão deste remédio constitucional no ordenamento pátrio, foi em 1932, no código criminal do império
brasileiro, mais precisamente no ART 340, que estava redigida desta forma:todo cidadão que entender que ele, ou outro, sofre uma prisão ou
constrangimento ilegal em sua liberdade, tem o direito de pedir uma ordem de habeas corpus a seu favor.O Habeas Corpus tem característica de
norma constitucional a partir em 1891, com a Constituição da República, servia para resguardar todo em qualquer direito, tanto quanto o penal ou
civil, entretanto, a partir 1926, com a criação do Mandado de Segurança, o Habeas Corpus passara somente a tutela de direito da liberdade de
locomoção. Neste mesmo diapasão, estar fatos contemporâneos com a devida midiatização das decisões judiciais, a impetração do Habeas Corpus
tornou-se banalizada, essa banalização estar atrelada a quantidade de Habeas Corpus impetrado, onde qualquer prisão mesmo que bem
fundamentada estará sujeita a impetração do Habeas Corpus, com fulcro no princípio da ampla defesa, contudo, é um instrumento eficaz para se
evitar certas atrocidades jurídicas aos pacientes. Com as prisões de políticos, pessoas importantes ou de notoriedade na comunidade brasileira,
aumentara a quantidade de Habeas Corpus, nesta mesma trajetória, houve o aumento Habeas corpus cedidos em prol do paciente, assim,
aumentando a sensação de impunidade, diante de pessoas que não tenha nenhum conhecimento jurídico. A sensação de impunidade aumenta de
acordo com o Quarto Poder, mídia, muito influenciador nas populações que goza de menor grau de instrução ou até mesmo em indivíduos com
um maior grau de instrução, contudo, não conhece o instrumento do Habeas Corpus, e nem a dogmática de nossa carta magna de 1988. Será
levado para o seminário alguns casos em que houve a concessão de Habeas Corpus, assim, evitando decisões teratológicas, desta forma, será
resguardados os direito e garantias fundamentais do paciente. As informações utilizadas foram tiradas de websites,doutrinas e videoaulas.
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RESUMO
O trabalho "A Historicidade do Direito da Criança e do Adolescente" foi desenvolvido no âmbito do Projeto de Pesquisa "Sistema Nacional
Socioeducativo e os Direitos do Adolescente em Conflito com a Lei" da Estácio Jaguarari e no âmbito do Grupo de Pesquisa CNPq "Direitos
Fundamentais e Desenvolvimento". A partir da pesquisa bibliográfica e doutrinária, utilizando do método dialético, constatou-se que o primeiro
código de menores foi promulgado em 1927, e divide as crianças em dois setores: As crianças de elite branca (ricos), e a maioria das crianças
pobres (negras/ abandonadas) e delinquentes que recebem o nome de menor. Menor era o vadio ou delinquente, com menos de 14 anos os
menores começaram a serem considerados inimputáveis, a partir dos 14 anos dependia se fosse abandonado ou não. A escola de preservação era
destinada ao delinquente e a escola de reforma ao abandonado, entretanto na pratica o sistema era discricionário e cabia ao juiz decidir onde
encaminhar a criança. Apesar de todas as criticas ao código, é de suma importância salientar que o código trouxe a primeira tentativa efetiva de
construir uma legislação própria e específica para a infância regulando a questão do trabalho infantil, que era uma prática recorrente que utilizava
uma frase “o trabalho da criança é pouco, só não aproveita quem é bobo”. Em 1° de dezembro de 1964 foi criada a fundação nacional de bemestar do menor (FUNABEM), órgão normativo que tinha finalidade de elaborar diretrizes politicas e técnicas, que deu origem a FEBEM em alguns
Estados, onde as crianças abandonadas eram internadas, contudo ocorreu a superlotação e fuga de menores. Por fim, o estatuto da criança e do
adolescente (ECA) Lei n. 8069/1990 foi considerado uma revolução, um código aperfeiçoadíssimo do direito brasileiro que é basicamente uma
cópia da convenção internacional dos direitos da criança e da declaração universal dos direitos das crianças de 1979. O ECA, estabelece a doutrina
da proteção integral, logo a criança tem o direito de ser protegida por todos independente de classe social,e etc. Depois que foi instituída a
maioridade penal de 18 anos em 1927 no código de menores, a ementa 115/2015 alterou a redação do art. 228 da CRFB/88, e estabelece que são
penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos sujeitos as normas da legislação especial, ressalvados os maiores de dezesseis anos,
observando-se o cumprimento da pena em estabelecimento separado dos maiores de dezoito anos e dos menores inimputáveis, em casos de
crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Atualmente, a proposta de emenda à constituição (PEC) 171/93 que reduz
em alguns casos, a maioridade penal de 18 para 16 anos foi aprovada pelo plenário da câmara dos deputados, e a responsabilidade para levar a
discussão adiante está com os senadores que precisam submeter o texto a dois turnos de votação.
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RESUMO
O estudo "Igualdade e IGF à luz do ordenamento jurídico brasileiro" foi desenvolvido no âmbito do Projeto de Pesquisa "A dialética da instituição
da tributação sobre grandes fortunas à luz da dimensão econômica e jurídica" da Estácio Jaguarari e no âmbito do Grupo de Pesquisa CNPq
"Direitos Fundamentais e Desenvolvimento". A partir da pesquisa bibliográfica e doutrinária, utilizando do método dialético, constatou-se que a
adequação do sistema orçamentário público tem sua importância e relevância pois impacta diretamente na participação do Estado em toda a
economia, e nisso está inclusa a visão de não vir a sofrer um esgotamento de receitas que complicariam de vez as funções primordiais do governo.
Agir de forma justa ou garantir o limite do Estado para um ideal social e de isonomia. Muitas correntes defendem que para atender a dimensão
econômica, o pais precisa da função e atuação do governo pois hoje bem sabemos que por si só ele apresentaria falhas de dimensões macro
financeiras, então ser complementativo a iniciativa e atividades privadas oferece maior segurança e assim o mercado tem conquista investimentos
externos, aumento de confiança e caminha para a maturação em largas escalas de eficiência e parcimônia do tesouro. Fornecer bens públicos,
como a saúde, a educação, a justiça, a segurança e demais, são tidas por obrigatoriedades da manutenção à infraestrutura básica de um Estado. E
estes independem da capacidade e participação financeira de cada um, ou seja, pela lei deve estar disponível igualitariamente para todos os
cidadãos. Isso implica que como no exemplo de investimentos na energia pública o aproveitamento é comum, então toda ação de cobrança de
impostos do governo, terão por finalidade a transferência de recursos/rendas para todos os grupos sociais independente de classes A, B ou C. O
que queremos dizer e elencamos é que realmente, o sistema tributário deve mesmo tentar e é seu papel o ajuste de distribuição de renda justa e
eficaz, onde um trabalhador que tenha apenas renda familiar para todo o seu sustento, através de seu trabalho de baixa remuneração, acompanhe
de igual modo, as aplicações distributivas e estabilizadoras dos recursos oriundos dos tributos. Todavia não há de se pagar uma maior parcela de
impostos para este propósito, os que compunham as maiores riquezas nacionais pois à estes, ao longo de suas conquistas pagaram inúmeras taxas
vinculadas as suas atividades produtivas, taxas de fiscalização, de serviços, contribuições sociais diversas, contribuições especiais, sobre
exportação, produtos industrializados nacionais e importados, propriedades, operações de crédito, de seguros, de cambio, relativas a títulos ou
valores imobiliários,além do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, o IR, que como tributo para o cadastro geral de pessoas
físicas e jurídicas, cobra a “todos” sem exceção de serem dispensados apenas a isenção para baixa renda anual(limite máximo anual). A imposição
então de mais cobrança sobre o patrimônio com finalidade essencialmente social ou de fonte garantidora, fica nesta discussão quase sem fim.
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RESUMO
O projeto visa desenvolver estratégias de estudo com objetivo de descobrir novas possibilidades de ampliar o grau de conhecimento jurídico,
tendo em vista que o Direito Romano é a base do Direito no Brasil. Por isso é de suma importância o seu entendimento. As teorias por mais que se
modernizem, voltam à raiz e continua a influenciar e a reger o Direito nesta era cibernética no Brasil. A herança cultural dimensionada pelo Corpus
Juris Civillis – O espírito das normas jurídicas na sociedade Romana- foi emodurada entre os anos de 753 a.c à 565 d.c. Por que os romanos
instituíram um conjunto de regras tão significativas para a sociedade? Observa-se que toda sociedade precisa de regras, nem que sejam a
princípio normas costumeiras, como no início do Direito Romano. Querer instituir ou não fica em segundo plano, quando é imaginado que o
próprio instinto induz e leva a querer uma solução de vida em sociedade, o Direito Romano surgiu naturalmente. Objetivamente, cabe analisar
porque os romanos instituíram um conjunto de regras para a sociedade, Identificar qual a razão pela qual toda sociedade precisa de regras. Não
só o Corpus Juris Civillis influenciou decisões juridicas e institucionais com íntima relação cutural com o Brasil, mas a própria cultura romana, que
vai desde a raíz teórico-metodológica, como a dialética e até mesmo a noção de novos horizonte urbanos em arquitetura culminando em
orientação para as cidades Brasieiras. O Direito Romano merece desta forma, admiração tanto pelo seu conteúdo, quanto pela forma, que foi
expressa de maneira tal que transcendeu o território italiano e ganhou a maior parte do mundo. Pode-se considerar o Direito Romano um direito
que não formalista e tecnificado, O projeto utilizou como iniciação o levantamento de dados bibliográfico e a análise das leituras e fichamentos
como procedimentos metodológicos. A pesquisa, no foco em comento, ampliou os horizontes de temáticas interessadas ao estudo do direito , tais
como, a noção de posse e propriedade em que proprietário é o indivíduo que possui o direito real sobre a coisa, conceitos que desencadearam
institutos como o usucapião. O próprio casamento com formas diferentes, perante o regime de bens, como o Cum Manu em que a mulher se
sujeitava perante o poder absoluto do Pater Famílias do marido, ficando a mulher sujeita a crenças e costumes da família do marido e o Sine Manu
que preservava a autonomia da mulher mentendo intactos suas crenças e costumes. A noção patriarcal familiar, uma vez que depois de algum
tempo que a mulher romana obteve a liberdade de cuidar dos negócios da família, representando um grande avanço culturaal para as mulheres.
Conclui-se que é de suma importância a compreensão deste fenômeno histórico que envolve profundamente as noções o direito no sentido de
compreender os institutos aplicados com frequência no cotidiano forense e que são expressões de valorização de uma sciedade antiga que
continua presente no século XXI.
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RESUMO
A pesquisa "Imposto sobre Grandes Fortunas: origens e problemáticas na atualidade" foi desenvolvida no âmbito do Projeto de Pesquisa "A
dialética da instituição da tributação sobre grandes fortunas à luz da dimensão econômica e jurídica" da Estácio Jaguarari e no âmbito do Grupo de
Pesquisa CNPq "Direitos Fundamentais e Desenvolvimento". A partir da pesquisa bibliográfica e doutrinária, utilizando do método dialético,
constatou-se que, historicamente, o tributo, é cobrando desde tempos antigos. A saber, Rei César, imperador Romano que governou a
aproximadamente a dois mil anos já o cobrava de seus súditos para o enriquecimento próprio, o que fazia com que aumentassem as riquezas do
seu reinado; Conforme Balthazar (2005, p. 18), “a atividade tributária, historicamente, sempre foi exercida pelos governos, sem exceção, de forma
assistemática, desorganizada, com cobranças dos tributos, de regra, feita a base da força.”. No Brasil, desde o Período de Colônia Portuguesa,
sombreava pelo território nacional alta carga tributária a exemplo do Quinto, do pau-brasil, para as práticas autorizadas de extração, especiarias,
importação e exportação em suas naufragadas embarcações e de outros países; sobre açúcar, metais, pedras preciosas (ouro, prata, coral, pérola,
cobre, etc.); Dízimas dos pescados, das colheitas, de todos os produtos da terra, colhidos ou fabricados, pagamentos de foros devidos de terras,
marinhas de sal, moendas d´água, além dos valores negociados referentes à escravidão de índios e escravos negros. O Imposto sobre Grandes
Fortunas surge em Roma e em outros países do Oriente, e esse se direcionava para o encargo sobre Patrimônio, sobre grandes heranças. Na
atualidade, vários países utilizam-se do recolhimento e arrecadação sobre grandes fortunas pessoais. Na França, país do qual predomina viva,
atuante esta cobrança é chamada de “impôt solidarité sur la fortune” / (ISF), e países que também cobram esta receita tributária derivada,
resultantes das riquezas de terceiros: a Espanha, Holanda, Suíça, Noruega, Luxemburgo, Hungria, Índia, Paquistão, Indonésia, Colômbia, Argentina
e Uruguai. Outros Aboliram ou não aceitaram a efetivação dessa “quota sobre acumulo de bens”, a Bélgica, Portugal, O Reino Unido onde esta era
uma das mais antigas formas de arrecadações do país, Áustria, Itália, Dinamarca, Alemanha, Islândia, Finlândia, Suécia e Japão, este não retornou
ao seu sistema fiscal após estudos e discussões em seu sistema. No Brasil, denominado IGF, Imposto sobre grandes fortunas, art 153, VII, CRFB/88,
depende de lei complementar a ser votada em congresso para sua implementação. Na atualidade existem poucos trabalhos sobre a questão
politica e a criação de meios ou alternativos que explicam como pode, um mesmo fator gerador, de uma atividade econômica, ser tributado mais
de uma vez. Com a questão do dispositivo legal do tema, no Direito Tributário, vimos que poderá ser atribuída mais um débito, a saber tributar
as grandes fortunas. Corroborando com a versão apresentada pelos autores estudados, poderá ser que “os ricos” venham a ser contribuintes
desse novo imposto, IGF. O objeto estudado, cumpre trazer que à tona, que é muito mais muito imprescindível, que venha se discutir a os limites
que deverão ser incluídos no alto patrimônio pessoal, pois, o Princípio da Legalidade Tributária deverá direcionar a Lei Complementar que irá
validará o imposto para desta forma, cabendo ao Senado e ao Legislador Tributário, abrir proporções de razoabilidade, fazendo valer que mais um
imposto, ainda em grau de indeterminação seja amplamente estudado, não podendo alimentar correntes favoráveis e as de aspectos negativos
sem a sua compreensão e definição geral. Ao questionar a respeito do imposto IGF, o total desconhecimento do mesmo, incluindo suas definições,
acabara por não despertar maior interesse.
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RESUMO
A pesquisa em desenvolvimento é fomentada pelo Programa Institucional de Pesquisa e Produtividade da Universidade de Sá e aborda, em uma
perspectiva qualitativa, a forma como o sistema jurídico-constitucional brasileiro vem buscando construir um complexo sistema de controle de
constitucionalidade que simultaneamente se mostre efetivo, democrático e legítimo. Essa construção parece se dar em um quadro em que tal
sistema, ao se revelar possivelmente contraditório, simultaneamente se mostra profundamente contemporâneo. Elucidando, é nossa hipótese (ou
seja, em quadro metodológico hipotético-dedutivo) a de que a edificação de uma “identidade jurídica brasileira” no âmbito do controle de
constitucionalidade se dá menos na busca por suas próprias raízes do que propriamente a partir de um perene diálogo com sistemas jurídicos que
se revelam paradigmáticos no mundo ocidental. Tal fenômeno se desvela de forma mais evidente quando se observa que o sistema jurídico
brasileiro parece temperar características de escolas jurídicas, cujos modelos encontram raízes em famílias jurídicas, em tese, bastante
distanciadas entre si, como no caso de sistemas jurídicos fundados em bases de civil law, mas também de common law. Neste sentido, a pesquisa
se utilizou de forma mais contundente da revisão bibliográfica, atravessado discussões suscitadas sobre as questões que envolvem, não apenas os
aspectos referentes ao controle de constitucionalidade em si (caso em que se deu preferência para autores como Lênio Streck e Luiz Guilherme
Marinoni), mas também a questão teórica hodiernamente central da interconstitucionalidade e da transconstitucionalidade entre sistemas
jurídicos específicos, na direção das investigações capitaneadas por autores como J.J. Gomes Canotilho, Marcelo Neves e Romano Orrù. Nessa
linha, Importa ressaltar que não nos afastamos das preocupações com a formação histórica das estruturas institucionais e mentais do sistema
jurídico brasileiro (fundamentalmente no que se refere ao sistema de controle de constitucionalidade), bem como dos sistemas alienígenas que
em maior grau o influenciaram no decorrer do processo histórico de construção de uma identidade (ou, ao menos, uma busca desta). Nessa linha,
a pesquisa avança com base em autores como Antônio Carlos Wolkmer, António Manuel Hespanha e R.C. van Caenegem, os quais, trabalhando
em uma zona que privilegia tanto a história do direito como também suas categorias teóricas, auxiliam-nos a entender como por trás da crosta dos
acontecimentos legíveis, vem se alicerçando na história, a construção das mentalidades jurídicas. Assim, importa ressaltar que a pesquisa possui
objetivos tanto no nível descritivo, como no nível explicativo. Para continuidade dos parciais resultados, a pesquisa buscou estabelecer as
características mais marcantes dos sistemas de controle de constitucionalidade americano, alemão, português e francês, demarcando não
somente as características basilares que o identificam, mas também as particularidades que o sistema brasileiro deles importou. Buscaram-se
também os traços definidores do grau de legitimidade passível de se aferir nas intervenções de controle de constitucionalidade das leis,
fundamentalmente se tomarmos por central a necessidade de uma relação harmônica entre s Poderes Legislativo e Judiciário. Neste ponto,
embora as pretensões iniciais se revelassem mais próximas a um objetivo descritivo, ao final se mostrou necessário o uso de um método
explicativo, dada as conexões entre as posições jurídicas, as circunstâncias políticas e tradições históricas de cada sistema. Encontramo-nos em
fase de análise sobre as estratégias discursivas utilizadas e por cada um dos sistemas (e reproduzidas no Brasil), a fim de compreender como se dá
a legitimação para uma atuação de maior ou menor expressão no âmbito do controle de constitucionalidade e, principalmente, na esfera da
jurisdição constitucional.
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RESUMO
A pesquisa "Justiça Social e Imposto sobre Grandes Fortunas" foi desenvolvida no âmbito do Projeto de Pesquisa "A dialética da instituição da
tributação sobre grandes fortunas à luz da dimensão econômica e jurídica" da Estácio Jaguarari e no âmbito do Grupo de Pesquisa CNPq "Direitos
Fundamentais e Desenvolvimento". A pesquisa em tela busca analisar e comparar, qual aspecto dessa tributação é mais viável para a atividade
econômica analisando a movimentação fiscal e social a fim de dirimir previsões e proporcionar informação entre o instituto. Com isso o objetivo
da pesquisa é contribuir com a elaboração desse estudo dentro do Direito Tributário brasileiro sobre o imposto IGF. Tratar a todos igualmente e
aos desiguais na medida de sua desigualdade vem a apresentar uma função fiscal. Então iremos verificar a finalidade do uso do recurso do
imposto e fazer um estudo para o reconhecimento da implantação ou não dessa taxa com possível atingimento à equidade social e econômica.
Esse trabalho vem nos colocar frente ao nosso egresso no Projeto Político-Pedagógico do Curso de Direito ajudando-nos no desenvolvimento
intelectual e treinando competências e habilidades que queremos desenvolver de modo acadêmico ao tema da infinita intervenção e atividade
financeira do Estado ou de uma maneira sucinta, ao mundo do Direito Tributário. Assim, pretendemos investigar uma dessas possíveis
consequências usando como modelo a pesquisa de implantação e legitimidade em sua totalidade de taxação implantada. Para elaboração desta
pesquisa foram realizadas estudos através de leis, livros, internet e consulta de informações sobre o tema analisado. A metodologia empregada no
projeto é a pesquisa qualitativa do qual buscamos aprofundar a compreensão sobre o tema. Será feito um levantamento de campo referente a
informação sobre o IGF e de forma teórica, o embasamento e análise se dará pelos registro bibliográficos e artigos para explicar a eficácia ou não
desse imposto. Os dados resultantes que foram obtidos diretamente na pesquisa foram necessários para que o trabalho pudesse ser concluído e as
respostas veio a nortear demais iniciativas e posicionamentos ao instituto. A partir da pesquisa bibliográfica e doutrinária, utilizando do método
dialético, constatou-se que uma observação usual e de aplicação certa para este tipo de atuação financeira sobre grandes fortunas, seria levar a
quem couber a imposição final deste, a opção de mudar e fazer a remessa de parte de suas riquezas e investimentos aplicados no pais, enviados
para o exterior, buscando paraísos fiscais ou países que não possuam esta tributação sobre grandes patrimônios, voltando aqui no Brasil a
existência histórica da fuga do Fisco e assim tratar a todos igualmente e aos desiguais na medida de sua desigualdade é função fiscal, mas não é a
finalidade do uso de recurso ao IGF, pois se a a equidade social e econômica se sobrepõe ao bem estar geral e individual e coletivo.
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RESUMO
Desde a pré-história, restou demonstrado que o ser humano, como ser gregário, sempre buscou se associar para ter mais chances de sobreviver
aos desafios diários. No entanto, com a organização da vida em sociedade, passa a ser encargo do Estado o dever de salvaguarda de sua
população, fato ratificado pela teoria do contrato social firmado entre um e outro. Como consequência, surgem as instituições militarizadas,
desenvolvidas para se tornarem as responsáveis pela garantia da paz social. No Brasil, forças de segurança passaram a garantir a ordem e a
incolumidade das pessoas, no âmbito interno, conforme o Art. 144 da Constituição Federal de 1988 (CF/88); e, no âmbito externo, as Forças
Armadas (FFAA), como poderosas ferramentas de coerção, receberam a nobre missão de assegurar a soberania da nação. Apesar de tudo isso, é
possível perceber que há uma grave crise institucional instaurada no Brasil. Ao se observar o que ocorreu no Rio de Janeiro (RJ) a partir de 16 de
fevereiro de 2018 com a decretação da Intervenção Federal (IF), confirma-se a tese de estado de calamidade e reitera-se com veemência o dever
do Estado em garantir a segurança de sua população. Desta forma, o objetivo do trabalho é o de analisar o histórico de todos os mecanismos de
defesa do Estado Democrático de Direito, bem como realizar uma análise comparativa destas ferramentas e uma breve conclusão sobre o que se
foi pesquisado. No Brasil, o Regime Militar de 1964 gerou um receio permanente de que as instituições militares possam se insuflar novamente em
resposta a uma demanda popular. Para parte dos cidadãos, que desconhecem o Regime Jurídico do país, a IF no RJ poderia representar o primeiro
passo rumo a um novo regime autoritário. Desta forma este trabalho se propõe a explicitar estes mecanismos constitucionais de defesa, visando
distanciá-los dos regimes autoritários. Ao se estudar a situação do RJ verifica-se sua excepcionalidade, sendo a IF um mecanismo legalmente
previsto e utilizado pela primeira vez desde a promulgação da CF/88. No entanto, é importante elucidar que esse tipo de interferência na
segurança pública não é novidade jurídica e vem ocorrendo desde o ano de 2006 por meio da realização de Operações de Garantia da Lei e da
Ordem (OpGLO) por iniciativa própria do Presidente da República (PR) ou a pedido manifestado pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e
das Casas Legislativas, com base no que prevê o Art.142 da CF/88, que afirma que as FFAA são as instituições destinadas à garantia da lei e da
ordem. Utilizando-se do método do direito comparado no tempo e no espaço do Estado brasileiro, é possível perceber que estes mecanismos
garantidores, surgiram com a Constituição de 1824. Portanto, pode se concluir que a Carta Magna de 88 não inovou, mas apenas viabilizou a
normatização e aplicação efetiva de 4 (quatro) mecanismos: o Estado de Defesa, o Estado de Sítio, a IF e a OpGLO, cada um com seus requisitos,
fundamentos e formas de execução distintas. No caso do Estado do RJ, é possível perceber que a IF é legitima conforme a CF/88, reiterando o
poder/dever das autoridades públicas em envidar todos os esforços possíveis para minimizar as crises institucionais no país, garantindo a ordem
pública na Federação. Além disso, apesar de a IF no RJ ser historicamente a primeira no país, é importante que se saiba que a utilização das FFAA
em questões internas já era exequível desde o ano de 2001 por força da LC 97/99 e do Decreto 3897/01 e já ocorria efetivamente, desde o ano
2006, por meio da execução das OpGLO em diversos estados brasileiros. Conclui-se que o emprego das FFAA assegura a garantia da lei e da ordem
no país em situações de crise institucional, sendo a ultima ratio para garantia do Estado Democrático de Direito. Outrossim, é valido destacar que
estas contingências não foram elencadas exclusivamente pela CF/88, mas sim encontradas ao longo de todo o desenrolar histórico do
ordenamento jurídico brasileiro.
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RESUMO

O aumento da litigiosidade na atualidade aliada à configuração de um sistema jurídico pluriprocessual permite cada vez mais a busca por formas
alternativas de solução de conflitos. O acesso à justiça, no atual processo democrático, vem favorecendo um relevante papel ao cidadão, na busca
de tutelar seus interesses e garantias na sociedade. A influência do Direito e do Poder Judiciário nas práticas sociais fazem parte do fenômeno da
judicialização das relações sociais, representando transformações de ordem jurídica e social. Por seu turno, a institucionalização da mediação e a
sua realização nos Tribunais já é uma realidade no sistema jurídico brasileiro. Processos de mediação como sistemas de resolução de conflitos
compreendem uma estrutura sequencial lógica de uma realidade complexa em decorrência das relações de convivência dos níveis sociais e
estruturais da sociedade. Os fenômenos sociais que chegam ao Judiciário precisam deixar de ser analisados como meras abstrações jurídicas,
olhando-se para os protagonistas dos processos judiciais como pessoas com rostos e histórias que requerem respostas qualitativas e céleres para
suas demandas. Uma relação, portanto, que trabalhe com indivíduos, devolvendo-lhes a capacidade de tratar o conflito de maneira consensuada,
objetivando a obtenção de uma resposta mais participativa. Sob a perspectiva da qualidade de interação nas relações humanas, a mediação
convida os sujeitos para uma postura colaborativa e inclusiva. Nesse sentido, a mediação, serve como um instrumento efetivo de agilização da
solução dos litígios, contribuindo de forma significativa no sistema judiciário e na qualidade das relações humanas, através de uma verdadeira
mudança de paradigma, na busca de uma ordenação e sistematização de uma prática social, desenvolvendo em contrapartida o acesso à Justiça.
No sistema constitucional brasileiro, o acesso à Justiça é direito fundamental. O desafio que chega ao Judiciário é o de atuar na mudança cultural
necessária a uma realidade próxima da sociedade, apropriando-se de novos instrumentos, sem portanto, perder a natural essência. Parte-se da
hipótese que a prática da mediação estimula o agir comunicativo em uma sociedade marcada pelo individualismo, conflito e competição. Proposta
de uma teoria crítica da sociedade, que tem no agir comunicativo o principal mecanismo de realização de entendimentos entre os envolvidos,
aproximando-se de um verdadeiro Estado Democrático de Direito. A pesquisa tem como objetivo geral analisar a mediação como instrumento de
resolução de conflitos, que potencializada o acesso à Justiça, na perspectiva da teoria do agir comunicativo de Jürgen Habermas. Conclui-se,
portanto, que há necessidade de se pensar em uma justiça participativa que opere real transformação, abrindo caminho a uma nova forma de
promoção e leitura social que busque através do diálogo, a possibilidade de um debate e prática em torno do papel do Judiciário, canalizando na
construção de canais de legitimação social.
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RESUMO
Os métodos adequados de solução de conflitos no Brasil tem se expandido nos últimos anos, devido ao numero excessivos de processos, o tempo
de resolução e os custos envolvidos para a solução dos conflitos pelo Judiciário. Este estudo se propôs a analisar a importância da utilização dos
métodos adequados de solução de conflitos, em especial a Arbitragem e Mediação no âmbito Empresarial, como facilitador das soluções e
diminuição dos custos e prazos para a sua solução, bem como analisar as legislações especificas para cada modelo de solução das controvérsias.
Para tanto, foi utilizado como método de coleta de dados a pesquisa bibliográfica, através do levantamento no referencial teórico sobre os
desafios da implementação da mediação e arbitragem no Direito Empresarial no Brasil. A partir da análise de dados foi possível perceber a
importância em fornecer aos cidadãos outros métodos para a solução de suas controvérsias, e a identificar as dificuldades da implementação e
suas lacunas normativas, também foi possível compreender como o novo paradigma está sendo a cada dia mais usual no âmbito do próprio
judiciário, seja encaminhando os processos para a mediação, como prevê o Novo CPC /2015, ou disponibilizando ferramentas para uma mediação
pré processual, após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (LEI Nº 13.105/2015.) e as leis especificas, da Mediação (LEI Nº
13.140/2015).e Arbitragem (LEI Nº 13.129/2015), o legislador foi ao encontro dos anseios da sociedade por um arcabouço jurídico que
possibilitassem as pessoas físicas e jurídicas, a tentar solucionarem seus litígios fora do Judiciário, com uma segurança jurídica, inclusive
estimulando-os a resolver seus litígios com autonomia, sendo no método autocompositivo da mediação ou a Arbitragem que apesar de não ser um
método autocompositivo, sendo heterocompositiva, pois é um terceiro que irá resolver o litigio, está regida pelo principio da autonomia da
vontade e encontra-se como medida extra-judicial, sem que o Estado esteja decidindo suas questões , gerando assim uma sociedade menos
beligerante.

Título:

MEIO AMBIENTE DE TRABALHO AERONÁUTICO O AERONAUTA E A CONSTANTE EXPOSIÇÃO AOS RISCOS DA RADIAÇÃO
59
IONIZANTE E SUAS IMPLICAÇÕES NO ORDENAMENTO TRABALHISTA

Autor(es) Edvanilson Germano da Silva
E-mail para contato: ed_scj@hotmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Direito do Trabalho; Meio ambiente do Trabalho; Radiação Ionizante; Dignidade da pessoa humana
RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade precípua a análise do meio ambiente de trabalho dos tripulantes de aeronaves – pilotos e comissários de
voo. A presente reflexão tem como objeto a compreensão dos riscos de uma frequente exposição às radiações cósmicas ionizantes, que podem
gerar uma série de danos à saúde da tripulação, uma vez que é diuturnamente submetida a estes riscos. A análise é feita diante do ordenamento
constitucional trabalhista, de ampla proteção aos direitos da saúde do trabalhador, objetivando alertar acerca das consequências, tanto para os
trabalhadores quanto para os empregadores, advindas de uma prolongada exposição à radiação. A abordagem tem como pano de fundo a
radiação cósmica ionizante, que é um agente radiativo natural nocivo à saúde humana. O método que esquadrejará este trabalho reflexivo será a
análise doutrinária e científico-tecnológica, tanto do direito aeronáutico como também da ciência aeroespacial, em cotejo com as normas do
ordenamento jurídico vigente. O ordenamento jurídico, perpassando todas as relações jurídicas e interpessoais em todas as suas dimensões
devem obediência e observância à dignidade da pessoa humana.As condições de dignidade da pessoa humana são garantidas quando no setor de
trabalho acontecer a redução dos riscos próprios da função exercida, por meio de políticas que proporcionem um meio ambiente de trabalho
hígido, saudável e seguro. O surgimento da aviação, nos começos do século XX, produziu um novo fenômeno social e fez emanar novas interações
sociais, inclusive as relações jurídicas advindas da novel relação de trabalho e emprego na aviação. Dessa forma, surge um novo cenário de
atuação laboral com novos, desconhecidos e invisíveis riscos: a condução de aeronaves e a prestação de serviço de passageiros em voo e em
grande altitudes. Um desses riscos - objeto desta reflexão - é a Radiação Ionizante proveniente do sol e do próprio espaço sideral com maior
incidência nos polos (norte e sul) e com menor incidência na Linha do Equador, sendo ondas eletromagnéticas carregadas com energia suficiente
para fazer com que os elétrons se desprendam de átomos e moléculas, ionizando-os. Isso faz com que as moléculas fiquem alteradas em toda sua
estrutura, com efeitos nos sistemas orgânicos e biológicos.A radiação ionizante afeta as estruturas atômicas dos elementos que compõem o corpo
humano, alterando o DNA das células, o que provoca sérios prejuízos à saúde humana. Por exemplo, a radiação ionizante aumenta
consideravelmente os riscos de desenvolvimento de câncer, cataratas, anomalias genéticas nos descendentes e uma série de outras doenças
somáticas. Diante de tal realidade, o ordenamento internacional possui normatização em relação ao assunto, qual seja o item 1.8 Cosmic
Radiation do Manual da Organização Internacional da Aviação Civil (ICAO), todavia, o ordenamento jurídico brasileiro não possui uma
normatização específica quanto ao assunto que normatize e estabeleça critérios lógicos de exposição e de tempo de trabalho sob a radiação
ionizante, tendo somente o genérico regramento sobre radiação previsto na Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do Trabalho. Não
existindo uma cobertura, por parte do ordenamento trabalhista, de um risco que faz com que um piloto ou comissário de voo venha a desenvolver
em si ou nos seus descendentes doenças e anomalias genéticas causadas pela influência da radiação ionizante. Consequentemente, a
fundamentação do direito a uma aposentadoria especial em virtude da exposição a este risco resta prejudicada, com o tripulante obrigado a se
expor por maior tempo à radiação.
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RESUMO
O resumo pretende problematizar a implementação dos denominados negócios jurídicos processuais, que foram inseridos pelo Novo Código de
Processo Civil, sem correspondência com o anterior. A pesquisa visa verificar se (e como) os negócios jurídicos processuais estão sendo
implementados nas práticas judiciárias, ou, caso não estejam sendo utilizados, tentar compreender os motivos, as eventuais resistências e os
obstáculos para sua concretização. Os negócios jurídicos processuais estão previstos de forma difusa no Novo CPC, e decorrem das diretrizes
modernas do processo civil. Alguns exemplos: (1) a possibilidade de as partes elegerem o foro de competência da ação (art. 63), (2) o calendário
processual (art. 191, §§ 1º e 2º), que permite que as próprias partes definam prazos e metas processuais, (3) a organização e o saneamento
consensual do processo, que autoriza às partes decidirem como será feita a instrução probatória, o número de testemunhas, a eleição do perito
judicial (art. 357, § 2º), (4) o art. 190, que permite às partes plenamente capazes, estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às
especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo, entre
outros. Infere-se da proposta uma intenção de deslocar para as partes os poderes diretivos do processo, concedendo-lhes autonomia no trâmite
processual. Esta oportunidade, não só exige, como também pressupõe, por outro lado, um dever de boa-fé e de cooperação processual que, até
então, não encontra correspondência na cultura jurídica brasileira, que sempre se desenvolveu através de uma lógica processual calcada no dever
de discordância entre as partes, conhecido como lógica do contraditório, de conteúdo bélico e contencioso. Sendo assim, o estranhamento que
embasa a pesquisa advém, justamente, de uma visão crítica de que essa nova idealização (ou mesmo esperança) de cooperação e de consenso se
confronta com uma cultura jurídica estabelecida em um sistema que tem grande dificuldade de acolher uma administração de conflitos mais
participativa, uma vez que fulcrada na autoridade do Juiz e da decisão judicial. O estranhamento formulado parte, então, da hipótese de que,
apesar do discurso idealizado do Novo CPC, de fato, essa ferramenta confronta e colide com uma cultura jurídica processual já estabelecida e que
se caracteriza pela centralidade do processo na pessoa do Juiz, pela lógica do contraditório e pela tutela estatal das partes, premissas que não
apenas contradizem, como tornam difícil a concretização de negócios jurídicos processuais formulados entre as partes, sem a intervenção e sem
com controle do Juiz. Esse aparente desencontro, entre o ideal do legislador e as possibilidades de sua implementação, vem sendo testado através
de pesquisa empírica, de abordagem qualitativa, realizada por entrevistas com magistrados, advogados e serventuários, a fim de verificar o uso, ou
não, dos negócios jurídicos processuais na prática dos Tribunais. A pesquisa é, ainda, incipiente, mas já revela certa resistência à adoção do novo
instituto na prática. As falas dos juízes entrevistados revelam descrença, como, por exemplo: “Isso não vai emplacar”; “advogado gosta de briga,
gosta de litigar”; ou “até acredito que pode dar certo, mas, antes, temos que mudar o nosso processo, temos que aceitar o acordo. É uma questão
de cultura.”. Por enquanto, a fase inicial da pesquisa indica a resistência, mas o intuito é, além de radiografar a realidade forense, também tentar
entender os motivos e as justificativas que permitam captar os sentidos e representações que os profissionais do Direito concedem a esse novo
instituto e ao processo civil brasileiro e os porquês dessa sugestiva resistência à sua implementação.
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RESUMO
São objetivos concretos propugnados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) desde sua promulgação a busca pelo
crescimento econômico aliado ao progresso social, que em uma leitura teleológica dos princípios norteadores que encerram tais objetivos
presentes no Título da Ordem econômica e financeira devem concatenar a livre iniciativa à defesa do meio ambiente. Logo, coexistem em nosso
ordenamento jurídico-constitucional a proteção à livre iniciativa e a proteção ao meio ambiente, ambos sob a forma de direitos fundamentais,
demonstrando de maneira inequívoca que não só é preciso realizar uma leitura dialógica de tais fundamentos como também que não se tratam de
objetivos antitéticos. Contudo, os problemas ambientais decorrentes do desenvolvimento tanto nos grandes quanto nos pequenos centros, têm
sido cada vez mais frequentes e nocivos para todo o ecossistema, exigindo a adoção de soluções práticas e urgentes. A Organização das Nações
Unidas, ao perceber a necessidade de debater o tema, criou em 1978 o Programa ONU-Habitat, que desenvolve discussões em busca de soluções
sobre desenvolvimento sustentável. Assim, a presente pesquisa tem como objetivo explorar as possibilidades oferecidas por um novo paradigma
econômico denominado economia circular em substituição ao tradicional modelo linear, reputado insustentável em um planeta de recursos
finitos, como uma forma de atender as disposições constitucionais de alinhar desenvolvimento econômico a um meio ambiente sustentável.
McDonough e Braungart (2010, p.) esclarecem que o modelo econômico circular “tem como base o estudo do mundo real, não linear, em um
sistema que seja rico e comunicativo, como um sistema vivo. Ele exige uma gestão cautelosa dos fluxos dos materiais que foram divididos em dois
tipos, como em nutrientes biológicos – que são materiais designados para reentrar na biosfera de maneira segura e reconstruir o capital ambiental
natural) e nutrientes técnicos – que são designados a circular na economia, ao máximo de qualidade, sem entrar na biosfera”. Justifica-se este
estudo a partir da observação de que o modelo econômico linear vem se mostrando antitético aos direitos fundamentais transgeracionais a um
meio ambiente equilibrado positivados na Carta Constitucional de 1988, principalmente ao ter em conta que a economia linear tem como
fundamento a estrutura retire, produza, consuma e descarte, ou seja, uma clara afronta direta aos direitos mencionados acima, posto que não
valoriza a manutenção de um meio ambiente sustentável. Assim, o presente artigo pretende dirimir a seguinte questão com a abordagem deste
trabalho: o modelo econômico circular se mostra mais favorável a um desenvolvimento econômico aliado a um meio ambiente equilibrado do que
o atual modelo linear? A hipótese levantada é que o Brasil já possui arcabouço legal para recepcionar um novo sistema de economia, contudo
necessário se faz o desenvolvimento de políticas públicas nesta área, reforçando as tímidas iniciativas da classe empresarial brasileira na utilização
do conceito de produto como serviço. Para constatação da hipótese levantada a pesquisa adotou o método qualitativo valendo-se de
levantamento bibliográfico, aliado à análise indutiva, partindo da observação de fatos concretos para buscar reflexões sobre as possíveis formas de
implantação deste tipo de economia, além do estudo de casos concretos. Como resultado da presente pesquisa foi possível observar que de fato
as experiências existentes no Brasil decorrem muito mais de uma vontade de um indivíduo de promover a atividade empresarial de uma forma
muito mais responsável do que efetivamente o fomento por parte do Estado brasileiro a iniciativas dessa natureza, sendo possível concluir que a
manutenção do modelo linear decorre, em parte, da falta de interesse do poder público em promover políticas consistentes com a superação
deste paradigma insustentável.
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RESUMO
A presente Pesquisa tem como tema a questão do Aborto Clandestino, a partir do qual advém o problema a ser solucionado que se consubstancia
na elevada quantidade de morte ou de lesões às mulheres que se submetem a prática abortiva sem os adequados procedimentos médicos
cirúrgicos. Para a realização da pesquisa pretende-se alcançar os seguintes objetivos: obter dados empíricos mediante entrevistas com mulheres
que realizam aborto em condições clandestinas; coletar dados junto aos hospitais que segundo as normas vigentes realizam o procedimento de
aborto, como também acolhem mulheres lesionadas após a realização de aborto clandestino; e consultar as normas legais afetas ao tema editadas
pelo Congresso Nacional e regulamentar do Conselho Federal de Medicina e do Ministério da Saúde. A hipótese que se pretende confirmar ao
término da pesquisa é a de que pela descriminalização do aborto no Brasil poderá ser diminuído ou mesmo eliminado o quantitativo de óbitos de
mulheres durante a realização de abortos em situação de clandestinidade. Com efeito, trata-se de um fato recorrente na sociedade brasileira que a
lei proibitiva não consegue inibir a prática. Dados coletados junto ao Ministério da Saúde indicam que as mulheres que praticam o aborto
clandestino têm "entre 20 a 29 anos, em união estável, trabalhadoras, católicas e com pelo menos um filho, bem como usuárias de métodos
contraceptivos." Quanto ao local os abortos são praticados em clínicas, onde o procedimento é realizado por uma pessoa, em regra, sem
qualificação e em ambientes sem higiene. Esta pesquisa registra dados de que também são usadas medicações abortivas, e.g., o remédio
popularmente conhecido como CYTOTEC, vendido no mercado negro e, muitas vezes, falsificado. Além desta medicação, utiliza-se o método de
ingestão de chás feitos com plantas que podem ser tóxicas, o que causa uma série de problemas de saúde e pode levar à morte da mulher.
Evidencia-se que a questão do aborto é também um problema de saúde pública que reforça a atenção da Pesquisa Acadêmica, mormente porque
a mulher nestas condições sofre lesão no seu direito à saúde tutelado constitucionalmente. No Brasil, o índice de mortalidade da mulher devido à
forma como esses abortos são praticados é bastante alto. No plano normativo, em 2013 o Conselho Federal de Medicina se manifestou acerca do
Projeto de Lei do Senado nº 236/2012, Novo Código Penal, pela ampliação das excludentes de ilicitude no sentido desta norma proteger o médico
que no exercício de sua função atua para preservar a saúde e a vida da mulher. Não se desconsidera a prática de aborto provocado por motivos de
anomalias genéticas que inviabilizam a vida independente da criança após o nascimento, pois a pesquisa é multidisciplinar voltando-se, tanto para
questões médicas, morais e normativo-jurídicas, quanto para as decisões jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal tal como a interrupção da
gestação de feto anencefálico. Entretanto, não é menos importante a liberdade de escolha da mulher em decidir acerca da gestação ou não. Resta
claro que a questão principal a ser discutida sobre o aborto não é tornar a prática legal, mas sim sua descriminalização para assegurar à mulher a
sua autonomia e proteção à saúde e ao médico o exercício profissional adequado. Deve-se levar em consideração o princípio da Intervenção
Mínima, segundo o qual Estado não pode e não deve interferir na vida do indivíduo, lesionando, assim, seu direito à liberdade de escolha. A
metodologia utilizada é, primordialmente, a bibliográfica, seguida de realização de entrevistas para a coleta de dados, tabulação e análise. A
presente pesquisa se encontra em estágio inicial, não há conclusão definitiva, o resultado até a etapa desenvolvida revela a grave ofensa do direito
à vida das mulheres que praticam aborto clandestino, o que tende a confirmar a hipótese da descriminalização como solução adequada ao
problema formulado.
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RESUMO
A presente pesquisa ainda em curso tem como objetivo tratar da influência da chamada 4ª Revolução Industrial que se caracteriza pela utilização
da Computação Cognitiva, também chamada de Inteligência Artificial no âmbito das relações jurídicas a partir da propositura dos meios
alternativos de solução de conflitos na edição da Lei nº 13.105/15, o Código de Processo Civil. Pretende-se analisar as diversas plataformas virtuais
(Lawtechs) de solução de controvérsias já existentes e em atividade, ampliando através da acessibilidade digital a alteração do 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, sendo que todo o
processo poderá ocorrer por meio virtual ou híbrido, ou seja, parte virtual e parte presencial. Pretende-se apontar breves noções do sistema
Blokchain suas aplicabilidades neste novo conceito de acesso à Justiça. A partir de pesquisa bibliográfica norteada pelo método teórico-analítico e
o acesso aos sítios das plataformas, buscando demonstrar o salto qualitativo que trará a utilização dessas novas tecnologias para as relações da
sociedade na solução de seus conflitos uma vez que são colocados, em prática e em tempo real, efetivando os princípios da Celeridade e do Acesso
à Justiça, assim como os impactos na forma de se praticar o direito no país. Dentre as ciências sociais, há uma que possui uma peculiaridade
quanto estes critérios para que venham se alterar posicionamentos uma vez que é dependente do movimento da sociedade para que surja sua
ferramenta de aplicabilidade, ou seja, do surgimento de um fato novo e contínuo será instituída uma norma para a regulação deste, mas isso não
se dará de forma imediata, e uma vez instituído este binômio, e havendo mutação do fato que possui norma concebida, demandará mais um longo
tempo para que se conceba uma nova norma reguladora. Neste hiato se aplicará ao fato que sofreu mutação a regulação do fato que lhe deu
origem até que se edite norma nova, esta é a Ciência do Direito. Pode afirmar-se que a Ciência do Direito não possui um movimento de alteração
diretamente proporcional ao movimento da sociedade, que ela busca reger através das normas instituídas no ordenamento jurídico vigente. Esta
inflexibilidade é justificada visto que se faz necessário dar garantias às relações firmadas entre as pessoas, gerando com isso a denominada
Segurança Jurídica. Essa mesma inflexibilidade também se dá na estrutura do Poder Judiciário que demandou muito tempo para que qualquer
cidadão pudesse ter direito ao acesso à Justiça, ou seja, ter acesso aos órgãos do poder que exercem a justiça podendo assim reivindicar os seus
direitos. No bojo da terceira onda “cappelletiana”, editou-se o CPC, Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015, que determina em seu artigo 165 a
criação de centros judiciários para o desenvolvimento de programas para auxiliar, orientar e estimular a autocomposição, ampliando o acesso à
justiça através da antecipação da prestação jurisdicional, contudo sem a necessidade da via processual para tanto. A 4ª Revolução Industrial,
também denominada de Revolução 4.0, que se dá pela automação da produção industrial, substituindo parte da mão de obra humana por
máquinas inteligentes e sistemas interligados, e a utilização da computação cognitiva, onde empresas privadas tem disponibilizado a via
plataformas digitais acesso à autocomposição fora da via judicial, desta forma provocando uma mudança revisional dos processos do poder
judiciário, com o objetivo de adequar-se a esta nova realidade. Com isso, verifica-se que a utilização de novas tecnologias vem somar de modo
positivo nas formas de resolução de conflitos entre os membros da sociedade, aumentando exponencialmente o acesso à Justiça, dado a agilidade
do processo, o que permitirá que se restabeleça o convívio entre as partes e consequentemente propiciará uma mudança qualitativa na formação
dos sujeitos, alcançando a paz social.
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RESUMO
A personalidade pode ser conceituada como um direito da pessoalidade de cada indivíduo, adquiridos a partir do nascimento com vida, uma soma
de características intrínsecas e fundamentais à condição humana. Os direitos da personalidade são inalienáveis e essenciais à preservação da
existência e dignidade da pessoa humana, sendo dever do Estado assegurar mecanismos de efetivação e aplicabilidade desses direitos. No
ambiente de trabalho ainda se presencia inúmeras situações de abusos e violações a estes direitos personalíssimos. Essas situações hostis atingem
a personalidade e dignidade humana, violadas de maneira tão desonrosa e ignóbil. O presente trabalho objetiva explicitar como o assédio moral é
fato gerador para a violação dos direitos personalíssimos, inalienáveis e intransmissíveis atinentes à condição humana, bem como as
consequências jurídicas desta violação. Será realizada uma pesquisa bibliográfica na primeira fase da pesquisa, a fim de compreender os aspectos
teóricos do assédio moral. Na segunda fase, após o embasamento teórico e a necessária submissão ao comitê de ética, far-se-á entrevistas com
pessoas que já foram vítimas de assédio moral, a fim de verificar os impactos psíquicos que lhes foram gerados, bem como com profissionais da
área de Recursos Humanos nas organizações, para identificar que medidas são tomadas no sentido de prevenir e combater o assédio moral. No
ambiente laboral a vítima se torna presa fácil do agressor, que a submete a situações constrangedoras, dolorosas e intimidadoras. Está vítima,
muitas vezes, mantem-se numa condição de inércia, decorrente, entre outras coisas, da vergonha ou do medo de perder o emprego. O fator
característico do assédio é a sua frequência, com atitudes que podem surgir em forma de comentários impertinentes e repetitivos, a fim de
desestabilizar o colaborador. Tais condutas são, em sua maioria, causadoras de sintomas psicológicos devastadores para a vítima, podendo ocorrer
de forma: a) velada, atingindo a imagem do indivíduo, denegrindo a sua autoimagem, fazendo-o acreditar na ineficiência de suas ações; ou b)
explícita, através de humilhações em público, insinuações e brincadeiras de caráter pejorativo. Em contextos atuais, existem indivíduos que não
identificam as características do assédio e o vivenciam de forma nociva sem de fato entender como se imergiram naquela situação. As vítimas de
assédio, em geral, são pessoas que estão em cargos que necessitam de acompanhamento de gestores e, com essa exposição, tornam-se alvos
fáceis ao assediador. Ressalte-se que o assédio pode se dar em caráter vertical (superior hierárquico) ou horizontal (companheiros de trabalho).
Em algumas organizações pode ser comum o estímulo a essa prática, de forma distorcida, acreditando-se que é fruto de uma competição positiva
entre colaboradores. Contudo, tais jogos de poder podem conduzir o indivíduo a acreditar e aceitar a condição de que seria menor em qualidades,
desestabilizando-o emocionalmente. Ante o exposto, necessita-se de um olhar mais aproximado da alta gestão nas organizações. Este papel, que
tem sido desempenhado pelos profissionais de Recursos Humanos (RH), pode ser cumprido em forma de palestras abordando o tema, com o
intuito de esclarecer os motivos que levam ao assédio e como evitá-lo e combatê-lo. Para a vítima desse transtorno, muitas vezes é difícil assumir
sua condição e se irresignar, reportando-se a quem possa ajudá-lo a se desvincular dessa situação. Daí a importância do RH dentro das
organizações, não se resumindo a prover novos profissionais, mas dedicando atenção aos colaboradores já existentes. Com o suporte da CIPA
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), o RH
pode bem desempenhar seu papel de levar o agressor a reavaliar sua conduta, sem prejuízo da devida sanção, ofertando apoio médico e
psicológico ao empregado assediado.
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RESUMO
O presente trabalho é fruto de pesquisas voltadas a proteção local às minorias, relacionadas a raça e ao mercado de trabalho. Segundo dados da
pesquisa “Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 maiores empresas do Brasil e Suas Ações Afirmativas”, divulgada em 2016 pelo Instituto Ethos,
pessoas negras ocupam apenas 6,3% de cargos na gerência e 4,7% no quadro executivo. Conforme a Ministra de Estado Chefe da Secretaria de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o racismo e o sexismo se combinam para delinear na sociedade visões que estereotipam e classificam
capacidades e atributos de brancos e negros, de mulheres e homens, de modo a produzir condições diferenciadas de acesso a direitos e a
oportunidades. Tendo como base esse dado, a promoção da igualdade racial e de gênero é condição fundamental para consolidar o projeto de
nação democrática e desenvolvida no Brasil. Com essa motivação, fez-se um estudo da Lei Orgânica Municipal das cidades de São Paulo e Vitória
através de uma análise a partir dos ideais defendidos por John Rawls. Nela, observaram-se os eventos de desigualdades raciais no mundo laboral,
sobre o qual foi indagado: há dispositivos que tutelem os direitos de igualdades trabalhistas na carta normativa dos Municípios? Sobre isso se
pretende diagnosticar a presença de conteúdo, acordados aos princípios de justiça de John Rawls nas LOMs dos municípios que mitiguem a
discriminação racial no mercado de trabalho. Para tanto, é necessário que se considere, de forma hipotética, que o município é dotado de
competência para atenuar os problemas sociais advindos de sua territorialidade, para que atenda, minimamente o Art. 30 da C.R.F.B/88 que trata
dos encargos municipais. Para John Rawls, o “princípio da diferença” é aplicado no sistema econômico social, que trata da distribuição equitativa
de bens, de forma a beneficiar a todos, principalmente os mais desfavorecidos. Com base nesse princípio, a desigualdade racial no mercado de
trabalho não seria equitativa. Como método, inicialmente realizou-se um recorte de dados do IVS (Índice de Vulnerabilidade Social) sobre os
municípios de São Paulo e Vitória. Posteriormente, foi feita a leitura da LOM das duas cidades para diagnosticar artigos que assegurem a igualdade
no labor, e assim, os comparar com a obra “Justiça e Democracia” de Rawls, constatando se os princípios rawlsianos estão abrangidos nas cartas
normativas municipais. Ainda, com base nos dados do IVS, em São Paulo, inferiu-se que, quanto ao mercado de trabalho e à mulher, quer seja
negra ou branca, foi feita uma comparação na qual se constata que não há diferença significativa no acesso ao emprego. Mas que essas recebem o
equivalente a 2,2 vezes o salário da daquelas, isto é, mais que o dobro. Já em relação aos homens, a situação é um pouco pior. O homem branco
recebe 2,5 vezes o salário do negro. Os dados do IVS sobre Vitória apontaram os seguintes resultados: 38,4% das mulheres negras com 18 anos ou
mais não estão empregadas. Entretanto, quando a mulher é de cútis clara, a diferença decresce para 22,91% de ausência na atividade laborativa.
Vale destacar a diferença de salário entre mulheres brancas e negras, uma vez que a primeira recebe R$ 908,45 e a segunda R$ 2629,27 reais, cuja
diferença atinge R$ 1720,82 reais. O homem negro e o homem branco quando comparados, o salário do primeiro corresponde a 46% do salário do
segundo. Ressalta-se que, comparada a mulher negra com o homem branco, alcançamos a maior distorção, já que o homem branco ganha 3,8
vezes o salário da mulher negra. Nas LOMs de São Paulo e de Vitória, não foram encontradas citações a raça, salvo o espelhamento da CRFB/88
quando diz que todos são iguais perante a lei. É evidente, portanto, a inadequação das capitais ao princípio da diferença. Isso porque a
vulnerabilidade do negro no mercado de trabalho é bastante evidente, já que inexistem nas Leis Orgânicas Municipais artigos equitativos para a
proteção local da minoria.
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RESUMO
Este trabalho aborda algumas considerações sobre a prática do contrabando de substâncias agrotóxicas nas fronteiras brasileiras. Sendo o Brasil
um país de dimensões continentais, o escopo da pesquisa é a região sul-mato-grossense. Através de um estudo bibliográfico e jurisprudencial,
discute-se sobre a natureza jurídica do tipo, se penal-comum ou se está enquadrada como crime ambiental. A efetividade no controle destes
crimes e a autuação pelas polícias federal, civil e militar e atuações administrativas são abordadas, além dos prejuízos das condenações majoradas
ao agente delituoso e a competência para o processo e julgamento do feito. O setor de Agronegócios é um dos mais importantes da economia
brasileira, mas nem por isso deixa de apresentar alguns problemas. O uso de fertilizantes ou agrotóxicos advindos de regiões fronteiriças é um dos
grandes desafios no tocante ao controle e fiscalização. Uma das principais substâncias não permitidas por órgãos brasileiros são os defensivos
agrícolas. Previsto no artigo 15 da Lei 7.802/1989, que trata sobre os agrotóxicos, tem, dentre os seus núcleos, os verbos comercializar,
transportar, aplicar, substâncias não permitidas, repercutindo em prática delituosa. As discussões acerca da natureza penal ou ambiental penal.
Por ter uma extensa área de fronteira seca, o estado de Mato Grosso do Sul tem sido um dos principais locais de entrada desses produtos,
oriundos principalmente do Paraguai. Um dos atrativos dos consumidores é o valor reduzido quando comparado os produtos semelhantes
autorizados e vendidos no Brasil, principalmente aqueles usados no combate de pragas em lavouras de soja. O valor e a facilidade de acesso dos
defensivos agrícolas incentivam a pratica do contrabando na região. Importante destacar que em muitos casos há uma ausência ou precariedade
de fiscalização por parte dos órgãos públicos brasileiros, o que acaba por tornar inefetiva a lei local. Ocorre que uma das grandes problemáticas
acerca de qual natureza jurídica essa conduta possui está em definir de quem será a competência para processar e julgar. Em decisão no Tribunal
Regional Federal da 4ª Região de 2010, no Recurso em sentido estrito de número 2829, foi decidido que a importação de agrotóxicos cujo ingresso
é proibido no território brasileiro estaria tipificado no art. 56 da Lei 9.605/98, possuindo portanto natureza de crime ambiental. Sob este
entendimento, a competência foi definida como da Justiça Federal para julgar casos similares, não sendo aplicado o artigo 334 do Código Penal.
Imprescindível destacar que há alguns entendimentos no sentido que por atingir o setor econômico, onde haveria uma concorrência desleal,
estaria o tipo configurado no art. 334 do Código Penal, sendo a competência residual da Justiça comum estadual. Além disso, cumpre destacar que
é imprescindível o controle técnico por órgãos como ANVISA, para garantir que os danos à saúde pública serão mínimos se comparados a produtos
não controlados. Sobre a questão ambiental, aplica-se também a Politica Nacional de Resíduos Sólidos que prevê o descarte de embalagens de
substancias tóxicas, no caso os agrotóxicos e defensivos agrícolas, tutelando o meio ambiente natural. Destaca-se o disposto na lei de crimes
ambientais (Lei 9.605/1998), onde as sanções imputadas àqueles que infringem as condutas apropriadas ao sistema ambiental é menor do que
aquela que está disposta no artigo 15 da Lei de Agrotóxicos. Apesar de características semelhantes, a lei de Agrotóxicos (Lei 7.802/1989) é
anterior, deixando a cargo do magistrado a discricionariedade acerca da condenação. Em muitos casos, aplica-se a lei de crimes ambientais,
ocorrendo uma revogação tácita da lei de agrotóxicos. Por fim, é importante informar que órgãos fiscalizadores e de administração como o IBAMA
tem atuado em áreas de produção rural aplicando sanções àqueles que utilizam de produtos em desconformidade à legislação brasileira,
tipificando como crime ambiental.
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RESUMO
Diante da configuração atual da violência urbana, a Segurança Pública tornou-se tema relevante para todos os entes da federação, incluindo os
Municípios. Nesse cenário, é válido ressaltar dois pontos divergentes: a) de um lado surge a mulher, grupo receptor do maior passivo social,
exemplificado pelos dados do Dossiê Mulher 2018, elaborado pelo Instituto de Segurança Pública, que apontam os registros de 80 casos de
feminicídio, consumados e tentados, no ano de 2017; e b) o dever constitucional do Estado, através dos seus entes, de promover a igualdade de
gênero e sua segurança. Acredita-se que o Município deva ser objeto dessa análise, tendo em vista que todas as agressões ocorrem em seus
bairros e ruas, além de ser seu dever legislar sobre interesses locais e sua responsabilidade atentar à Segurança Pública. Sendo assim, questiona-se
de que maneira se comporta a Lei Orgânica Municipal (LOM) do Rio de Janeiro, na tutela formal do direto à segurança da mulher, e a Lei
Orçamentária Anual (LOA) como ferramenta de efetivação desse direito. O estudo de caso com o Município do Rio de Janeiro deve-se ao fato de
ser o local com o maior número de vítimas de feminicídio no Estado homônimo. A partir disso, o objetivo é organizar um quadro cognitivo das
cidades como entes que auxiliem na precaução a este crime. De forma específica pretende-se identificar a proteção formal na LOM, a promoção
de políticas públicas na LOA e verificar se estão em consonância com a justiça rawlsiana. O método aplicado é a hélice-tríplice que conjuga
instrumento jurídico (h1), políticas públicas (h2) e teoria política (h3). Na h1 utiliza-se a LOM para identificar instrumentos de prevenção ao crime
de feminicídio. A h2 examina se a LOA possui dotação orçamentária destinada a matéria. Já a h3 analisa a teoria de justiça de John Rawls, em
especial, os três princípios de justiça. Eles serão utilizados para verificar se o ideal de justiça está sendo contemplado em h1 e h2. Espera-se que a
rotação das hélices mostre um panorama sobre as possibilidades de os instrumentos em tela promoverem algum fundamento e prática estável de
política pública para responder aos indicadores de violência. Os resultados alcançados demonstram que a LOM do Rio de Janeiro apresenta 4
dispositivos para proteção das mulheres vítimas de violência, são estes: o art. 367 que aborda a criação de Centros de Atendimento Integral à
mulher, o art. 368 que dispõe acerca da criação e manutenção de abrigos para o acolhimento delas em cooperação com os referidos Centros, o
art. 5°, §1° que veda a discriminação de gênero e o art. 321, VIII, que proíbe o ensino com bases sexistas. Todavia, não há presença direta de um
instrumento que previna o feminicídio. Quanto ao exame da LOA foi verificado que há dotação orçamentária para a Subsecretaria de políticas para
a mulher, na qual mais de 90% das receitas são para o atendimento de mulheres vítimas de violência e de outras condutas ou ameaças tipificadas
como crimes. Para verificar a incidência da terceira hélice se faz necessário a análise dos institutos apresentados tendo por base os princípios da
justiça. Nos artigos destinados à tutela da mulher na LOM notou-se que o primeiro e segundo princípios rawlsianos, que tratam das Liberdades
Básicas Iguais e Igualdade Equitativa de Oportunidades não estão consagrados, enquanto que o terceiro, o princípio de Diferença, é previsto. Já na
titulação da LOA no que concerne à justiça rawlsiana, atende-se ao segundo princípio por ser previsto orçamento específico ao cumprimento das
políticas públicas para mulher. Dessa forma, ainda que dispostos artigos referentes a tutela de direitos à mulher na LOM, bem como previsto
orçamento destinado a efetivação de determinadas políticas públicas, os princípios da justiça equitativa se fazem parcialmente presentes, por não
apresentarem suficiente cobertura à prevenção do crime de feminicídio.
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RESUMO
O direito afirma que aquele que causar dano material ou moral a outrem tem a obrigação de reparar em meio às possíveis modalidades fáticas,
legais e contratuais dos atos ilícitos. Sem prejuízo do reconhecimento do dano moral e sua necessária reparação, o tema pertinente ao campo
obrigacional de genitores e responsáveis legais de crianças e adolescentes tem suscitado incertezas jurídicas a respeito das consequências e danos
nos casos de descumprimento originário. Existe efetivamente algum standard mínimo moral e jurídico obrigacional para os genitores e
responsáveis legais de crianças e adolescentes no Brasil? O que contemplam os intitulados alimentos, para além de sua materialidade fática na
sociedade contemporânea que circunda a vida da criança ou adolescente sob os cuidados de genitores ou responsáveis legais ? Seria o abandono
afetivo uma tipicidade legal ampla, clara e minimamente objetiva o suficiente para que em caso de condenação, a execução, forçada ou não, seja
efetiva na recuperação do vaso jurídico quebrado com o afeto não prestado, no todo ou em parte? O presente trabalho tem por objetivo analisar
a existência ou não de parâmetros morais e jurídicos mínimos para a tipicidade e indenização por dano moral nos casos de abandono afetivo, bem
como, pelo caminho apresentado, identificar também o conteúdo dos tradicionais alimentos, sob o aspecto moral e jurídico no campo decisório
do Poder Judiciário, em especial e incialmente, pelos tribunais locais no Brasil. Para tanto, a pesquisa envolveu, até o presente momento, a
investigação bibliográfica no campo doutrinário pátrio, apresentando resultados que validam a sustentam a necessidade de prestar afeto, bem
como de sua indenização por ausência total ou parcial e está iniciando uma análise qualitativa dos julgados em tema de abandono afetivo entre
genitores e responsáveis legais no âmbito dos Tribunais de Justiça no Brasil, mediante consulta via site eletrônico e outros meios de consulta e
comunicação com julgadores e respectivos dados.
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RESUMO
Discutir a discriminação por orientação sexual implica saber em que situações a existência de distintos tratamentos jurídicos justificam-se infração
de identidade atribuída a alguém, em virtude da direção de seu desejo, e/ou em razão das condutas sexuais que adote em decorrência desse
desejo. Usando-se essa orientação como critério, costuma-se tripartir a sexualidade humana como sendo dirigida a outra pessoa do mesmo sexo
(homossexualidade), ao sexo oposto (heterossexualidade) ou a ambos os sexos (bissexualidade). Neste trabalho, usa-se a expressão orientação
sexual para designar especificamente a direção predominante do desejo sexual e correspondente conduta sexual, concentrando o exame do
assunto nas discriminações à homossexualidade, seja como prática eventual, seja como prática habitual seja até, como pretensa característica de
um tipo humano denominado o dos “homossexuais”. Mediante este conceito de “orientação sexual”, explicita-se a abrangência da tarefa. Ela não
se estende às possíveis discriminações relacionadas com todas as expressões da sexualidade humana (sempre entendida na ambigüidade de
inclinação e/ou conduta), cuja amplitude outras tantas situações encerra, como as que dizem respeito à poligamia, à pedofilia, ao incesto, à
prostituição, à pornografia, e ao sadomasoquismo. Embora, na ordem prática, a discriminação por orientação sexual possa encontrar-se associada
a questões comportamentais que se inserem nas categorizações referidas no parágrafo anterior, deve-se buscar que tema específico será tratado
desde o início. Nessa linha, o objeto do trabalho proposto não inclui as situações específicas de discriminação por transexualismo, que vão além da
pura e simples atração sexual para incluir importantes questões biopsicológicas de determinação da identidade sexual, ou travestismo, que
envolve a discussão da exclusividade das características físicas ou culturais próprias de cada sexo. Demarcadas estas fronteiras, investiga-se a
existência de um princípio geral de não-discriminação por orientação sexual como concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, o
que não se confunde com uma exposição sistemática dos direitos dos homossexuais. O trato das discriminações por orientação sexual está
disperso, praticamente, por todo o ordenamento jurídico , não cabendo neste trabalho um inventário destas hipóteses, seguido da conclusão pela
sua legitimidade ou não. Tampouco põe-se em análise a aquisição de outros direitos subjetivos pelo direito de não ser discriminado, a exemplo do
reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Ao fim deste primeiro ponto, cabe salientar que serão examinadas apenas as
hipóteses de discriminação diretamente vinculadas à orientação sexual e os danos morais que essa discriminação causa a suas vítimas. Dito de
outro modo, trata-se das discriminações experimentadas por homossexuais nas quais o indivíduo recebe um tratamento desfavorável
diretamente motivado na sua orientação sexual, não se cogitando, portanto, da denominada discriminação indireta estatal, que deriva das
conseqüências da aplicação de uma regulação aparentemente neutra e geral, que, todavia, produz um tratamento diferenciado, desproporcional e
injustificado a um indivíduo ou grupo. Delineados os limites da análise jurídica do objeto desta dissertação, não se pode, entretanto, omitir o
desenho da compreensão presente do fenômeno da homossexualidade para fornecer contexto ao juízo acerca das exigências do princípio da
dignidade humana no âmbito da orientação sexual. Este trabalho é, por natureza, uma pesquisa teórica. Desse modo, a metodologia adequada foi
o levantamento sistêmico na literatura e na jurisprudência, das visões doutrinárias e hermenêuticas que se aplicam ao tema, submetendo-se o
material colhido à análise crítica com vistas a sua sistematização.

Título:

O DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DAS DECISÕES JUDICIAIS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FACE AO68
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015

Autor(es) Belmiro Vivaldo Santana Fernandes
E-mail para contato: belmirofernandes@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Juizados especiais; decisões judiciais; processo civil; novo cpc

IES: ESTÁCIO FIB

RESUMO
A presente pesquisa tem por propósito analisar o dever de fundamentação de decisões judiciais de caráter exauriente no âmbito dos Juizados
Especiais Cíveis do Estado da Bahia, no confronto entre as disposições do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, diante dos princípios da
simplicidade e informalidade que orientam os julgamentos em sede de juizados. Como metodologia, os pesquisadores analisarão sentenças da
primeira instância e acórdãos das Turmas Recursais, verificando os parâmetros e situações jurídicas nas quais as decisões judiciais no âmbito dos
juizados se inclinaram em prol de um critério de maior ou menor fundamentação. A pesquisa, ao final, em sede de relatório, verificará como o
artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil exerce influência sobre o ato de decidir nos juizados especiais, ou situações e casos concretos nos
quais os princípios orientadores dos juizados especiais ainda têm preponderância. Obs.: A pesquisa não envolve seres humanos e, em razão disto,
dispensa aprovação mediante Comitê de Ética. • Demonstrar que embora o regime jurídico da Lei n. 9.099/1995 apresente um sistema de
fundamentação de decisões judiciais no âmbito dos juizados de caráter não exauriente, em certas situações, acabam por se aproximar do sistema
apresentado pelo Código de Processo Civil de 2015, especialmente em lides nas quais a complexidade da discussão jurídica exorbite a baixa
densidade hermenêutica dos juizados, sem, contudo, impor a extinção do processo sem julgamento de mérito e ajuizamento da demanda nas
varas comuns. OBJETIVO ESPECÍFICO: • Analisar os sistemas de fundamentação suﬁciente e exauriente nos modelos do Códigos de Processo Civil
brasileiros, com análise em processos judiciais. • Analisar os impactos da criação dos Juizados Especiais, o acesso à Justiça e seu sistema próprio de
funcionamento. • Analisar a crise da prestação jurisdicional e o aumento da complexidade das demandas nos juizados especiais. • Analisar,
mediante casos concretos, a crise paradigmática da prestação dos juizados especiais: análise das decisões e do conteúdo de suas motivações. A
pesquisa conciliará o uso de pesquisa bibliográﬁca e da análise de sentenças e acórdãos oriundos dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, visando identiﬁcar sentenças judiciais ou acórdãos das Turmas Recursais nos quais magistrados ora seguiram o modelo de
simplicidade e informalidade de fundamentação, bem como aqueles em que houve necessidade de aproximação do modelo do Código de
Processo Civil de 2015. O propósito é veriﬁcar os parâmetros hemernêuticos em que um ou outro sistema fora utilizado, à guisa de se concluir o
que seria uma fundamentação adequada das decisões judiciais no âmbito dos juizados. Este estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa
exploratória do tipo bibliográfica e mediante casos concretos. O cenário para a coleta dos dados será o acervo de decisões judiciais do sistema dos
Juizados Especiais do Estado da Bahia, mediante acesso à plataforma PROJUDI.
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RESUMO
A pesquisa tem por objetivo analisar a iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro de construção do Museu da Escravidão e da Liberdade (Decreto Nº
43128 de 12 de maio de 2017) à luz do direito à memória. A escolha do tema justifica-se pela constatação do fato de, passados 130 anos da
abolição da escravatura, observamos que são poucas as iniciativas voltadas ao resgate da memória da escravidão, o que produz um esquecimento
coletivo diante de uma realidade tão brutal e tão presente em nossa história nacional contemporânea. A hipótese orientadora da pesquisa é que
iniciativas como essa podem contribuir para a efetivação do direito à memória dos povos que foram escravizados no Brasil e de seus
descendentes. O direito à memória é aqui entendido como expressão de direitos humanos fundamentais, constituindo um direito transindividual
que alcança os mais diversos grupos da sociedade civil e experimenta as mais diversas formas de reivindicação e concretização, não estando
necessariamente preso à legislação estatal. Nesse sentido, o direito à memória é tratado como elemento essencial da justiça de transição, que
permite a realização de justiça histórica. A perspectiva teórica que orienta a pesquisa parte do trabalho de Dantas, para quem a importância da
memória social é evidente na medida em que constrói a identidade coletiva de um grupo social e dá sustentação à memória individual porque se
constitui em seu quadro de referências, contribuindo para a socialização do indivíduo e a formação de sua identidade cultural. Por ser pública a
memória social não é unívoca e é objeto de disputa política entre diversos grupos sociais, existindo sempre a possibilidade de escrever uma
história alternativa e revisionista, como ficou evidenciado no trabalho da Comissão Nacional da Verdade, criada pela lei 12.528/2011. A
metodologia adotada parte da pesquisa bibliográfica e documental sobre o direito à memória. No Brasil, a memória como um direito já aparece
nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, do Ministério da Educação de 1999, quando afirma que “O direito à memória faz
parte da cidadania cultural e revela a necessidade de debates sobre o conceito de preservação das obras humanas”. Também aparece na
Constituição Federal de 1988 que garante, implicitamente, por meio do art. 216, o direito à memória, ao afirmar que “Constituem patrimônio
cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Em conclusão, podemos ver que o direito à memória é um direito
previsto na Constituição brasileira que não pode ser excluído ou, simplesmente, ignorado. O direito à memória existe, portanto, para garantir
instrumentos de não repetição do passado autoritário que o Estado e a sociedade presenciaram. Representa, além de uma reparação simbólica,
também uma dimensão individual, coletiva e difusa. O direito à memória é assim entendido como expressão de direitos humanos fundamentais,
constituindo um direito transindividual que alcança os mais diversos grupos da sociedade civil e experimenta as mais diversas formas de
reivindicação e concretização, não estando necessariamente preso à legislação estatal. A proposta de criação do Museu da Escravidão e da
Liberdade, como parte de uma Rota de Herança Cultural Africana na região do Cais do Valongo, dá força à discussão sobre o direito à memória e
recupera o alerta do abolicionista Joaquim Nabuco: “Não basta acabar com a escravidão. É preciso destruir sua obra”.
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RESUMO
A questão dos refugiados sobressai-se como um grave problema da época contemporânea, chamando a atenção dos Estados desenvolvidos, na
medida em que são para eles que fogem os indivíduos atingidos, em busca de ajuda e abrigo, num derradeiro esforço pela sobrevivência. São
indivíduos que, de acordo com documentos internacionais, devem receber o respeito imposto pela sua condição humana. A pesquisa teve como
objetivo verificar se a atual estrutura protetiva internacional para essa categoria de pessoas vulneráveis se apresenta suficiente para os fins que se
destina e como objetivo específico a eficácia das normas jurídicas internacionais na proteção dos refugiados. Uma das hipóteses foi que as normas
jurídicas existentes para proteção aos refugiados são suficientes para a promoção dessa proteção. A outra hipótese foi que embora suficientes
essas normas não são cumpridas pelos Estados signatários, configurando grave violação dos direitos humanos. A justificativa é verificada pelo fato
de que, apesar de mais de 141 Estados serem signatários da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, dentre eles temos diversos que
se recusam a receber refugiados diante da maior crise desde o final da Segunda Guerra Mundial. O projeto tem como marco teórico o processo
histórico de generalização e expansão da proteção internacional dos direitos humanos, em especial, dos refugiados, diante da multiplicidade e
diversidade de mecanismos de proteção das pessoas humanas. Foi realizada uma pesquisa documental qualitativa que buscou verificar a eficácia
ou ineficácia da atual estrutura protetiva internacional para a proteção dos refugiados, em particular na sua dimensão jurídica. Como resultado
parcial, é possível observar através dos danos obtidos até a presente data que, o Estatuto dos Refugiados de 1951 e seu Protocolo Adicional I não
são respeitados por boa parte dos Estados signatários. Além disso, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), organismo
das Nações Unidas responsável pelo acompanhamento e administração do problema carece de recursos para implementar a sua missão.
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RESUMO
A Constituição Federal estabelece um encadeamento de direitos e garantias fundamentais, entre os quais se inserem os princípios da presunção de
inocência e da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere). Inobstante tais previsões constitucionais o legislador infraconstitucional, em
flagrante desrespeito as diretrizes emanadas da Carta Constitucional, editou a Lei n. 12.654/2012, que incluiu o artigo 9.º-A à Lei n. 7.210/1984 (Lei
de Execução Penal), trazendo a obrigatoriedade de submissão à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA – ácido
desoxirribonucleico, aos condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos
crimes previstos no artigo 1.º da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos). Assim, com a edição da Lei n. 12.654/2012 surgiu o debate acerca
da inconstitucionalidade de seu conteúdo, uma vez que a identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, seria inviável, sob o prisma
da violação aos direitos constitucionais dos condenados, pois a sentença penal condenatória apenas priva o indivíduo de sua liberdade e suspende
seus direitos políticos, não afetando os demais direitos constitucionalmente previstos. Nesta ótica, o presente trabalho objetiva discutir a
problemática da obrigatoriedade da submissão dos condenados ao invasivo exame de DNA. Forçoso reconhecer que o legislador foi cauteloso ao
limitar a obrigatoriedade do perfil genético aos condenados por crimes graves. Tal diligência, na verdade, configura um reconhecimento de que
sua aplicação da regra prevista no artigo questionado viola preceitos constitucionais, uma vez que, se assim não fosse, o perfil genético seria
previsto para todos os condenados em face de sua relevância na contenção da criminalidade. O desenvolvimento do tema proposto dar-se-á por
meio de pesquisa doutrinária e jurisprudencial, tornando por norte a análise das recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal acerca da questão referente a constitucionalidade do dispositivo analisado. Em decorrência da divergência já apresentada, podese concluir que, em face das garantias constitucionais em um Estado Democrático de Direito, a obrigatoriedade de identificação do perfil genético
se afigura como uma violação aos direitos fundamentais da pessoa humana privada da liberdade.
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RESUMO
Este artigo científico, que apresenta como tema O efeito modulatório no controle de constitucionalidade concentrado em ações diretas de
inconstitucionalidade e nas arguições de descumprimento de preceitos fundamentais, parte da seguinte questão problema: quais são as
implicações dos efeitos modulatórios nas decisões de ações de controle de constitucionalidade promulgadas pelo Supremo Tribunal Federal? A
hipótese do estudo afirma que a aplicação justa dos efeitos modulatórios nas decisões de controle de constitucionalidade pode evitar não apenas
a falta de declaração de inconstitucionalidade, mas também a cessão aos interesses do Estado-Político, o que pode provocar um desequilíbrio nos
poderes da federação e, posteriormente, prejuízos irreparáveis à sociedade. Visando coibir patente contradição, o Congresso Nacional criou os
dispositivos do artigo 27, da “Lei das ADI’s” e do artigo 11, da “Lei das ADPFs”, a fim de que o STF pudesse melhor ajustar os efeitos de suas
decisões de controle concentrado às circunstâncias de cada questão julgada. Assim, tem-se como objetivos do estudo analisar as implicações dos
efeitos modulatórios nas decisões de ações de controle de constitucionalidade promulgados pelo STF; descrever o histórico do controle de
constitucionalidade, bem como a estrutura hierárquica do STF responsável por esse controle, além dos requisitos de supremacia da constituição e
rigidez constitucional nas ADI’s; destacar o sistema de controle de constitucionalidade concentrado e suas implicações nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade e nos Atos de Disposições de Preceitos Fundamentais. Acredita-se que este estudo tem seu grau de importância e assim se
justifica porque se entende que uma das principais motivações que estimulam o estudo sobre o controle de constitucionalidade é o fato de que o
Estado Democrático de Direito tem como seu alicerce principal a Constituição, que emana da vontade do povo e que, uma vez dotada de
legitimidade e supremacia, passa a manter estreitos os poderes e os atos deles provenientes. Ademais, a relevância de se pesquisar sobre o
controle de constitucionalidade em sua modalidade concentrada favorece o estudo no âmbito acadêmico uma vez que se aduz importante que,
diante de um tema assumidamente árido, tenha-se à disposição material científico que incentive outros a aprofundarem e ampliarem tal temática
em face da premissa de que os direitos fundamentais defendidos pela Constituição Federal venham a ser devidamente efetivados, com o apoio
incondicional do STF. Como metodologia, utilizou-se a revisão da literatura com base em obras jurídicas, doutrina e artigos científicos que versam
sobre o tema. Trata-se, assim, de um estudo exploratório, com a consequente análise descritiva e qualitativa. As informações obtidas através das
leituras foram submetidas à análise de conteúdo com os seguintes desdobramentos: organização, ordenação, interpretação e análise dos dados
para compreensão do objeto do estudo. O método utilizado foi o hipotético dedutivo. Após o estudo, conclui-se que a aplicação justa dos efeitos
modulatórios nas decisões de controle de constitucionalidade pode realmente evitar não apenas a falta de declaração de inconstitucionalidade,
mas também a cessão aos interesses do Estado-Político, o que pode provocar um desequilíbrio nos poderes da federação e, posteriormente,
prejuízos irreparáveis à sociedade.
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RESUMO
Recentemente, o guardião da Constituição enfrentou a problemática sobre o ensino religioso na escola pública, tendo como objeto a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 4439, largamente debatida pelo amicus curiae interveniente e com acirrados ânimos na decisão do pleno do
Supremo Tribunal Federal (STF). O presente artigo trata da liberdade religiosa em face do ensino religioso nas escolas públicas de ensino
fundamental e tem como objetivo principal analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4439
enquanto disciplina curricular facultativa. A Constituição brasileira de 1988 garante a todos a liberdade de crença, bem como a sua abstenção,
mas, percebe-se que na realidade brasileira existem episódios de intolerância religiosa, e por outro lado de intromissão religiosa no Estado, o que
demonstra que tal antagonismo não é plenamente cumprido no Estado Democrático de Direito. A escola é um ambiente para a consolidação da
crença e mesmo a discussão das diferenças pluralistas, por isso o ensino religioso deveria tornar possível a compreensão comum das múltiplas
religiões o cenário brasileiro. O ensino religioso em geral é um assunto complexo e muitas vezes não tem a abordagem e o tratamento que lhe é
devido, no contexto escolar atual promove-se um discurso pela qual a disciplina de ensino religioso é geralmente excluída das instituições de
ensino sob a alegação da necessidade de um ensino laico, que poderia ser a-religioso ou meramente histórico das religiões, ou ainda porque a sua
inclusão é vinculado ao currículo doutrinário de certa religião. Portanto, o presente artigo tem como objetivo principal analisar a decisão do
Supremo Tribunal Federal na ADI 4439 quanto ao ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental, cuja metodologia é resguarda por
uma abordagem livre e exploratória sobre a temática, vale dizer, não se restringiu a uma apreciação positiva do Direito, ampliando-se a discussão
sobre várias concepções, além disso, a pesquisa é do tipo bibliográfica, que se enfatizou no uso de doutrinas, legislação pátria e, especialmente, da
decisão da ação de controle concentrado em apreço. A pesquisa tem por objetivo geral em compreender como se dá o ensino religioso na
atualidade em razão da decisão firmada pelo STF e sua manutenção de continuidade nas escolas públicas de ensino fundamental. Para tanto, o
tema abordado no presente estudo se torna importante para o acadêmico por permitir a ampliação do conhecimento sobre o que discorre a
respeito do ensino religioso, e para a sociedade, por oportunizar esclarecimento sobre disputas, tensões e embates sobre a liberdade religiosa e o
ensino religioso. Com efeito, trata sobre o direito fundamental a intimidade religiosa e o ensino público facultativo, respondendo a seguinte
pergunta: fere o direito à intimidade religiosa o ensino de certa religião por um professor confessional? Na sequência assinala-se a legitimidade da
ADI 4439, esclarecendo o objeto da referida ação de controle concentrado e a discussão de princípios fundamentais na ADI 4439 no que diz
respeito a prevalência sobre o conteúdo mínimo na matéria de religião, quando se conflita o conteúdo selecionado pelo docente a partir da
afirmação religiosa própria ou das demais religiosa e o respeito à religião de cada aluno e sua decorrente intimidade religiosa. Conclui-se por
manifesta tensão diante da continuidade do ensino confessional na escola pública e o direito à intimidade religiosa que a experiência brasileira
jurisdicional deve enfrentar em razão das práticas mal conduzidas e sem conteúdo firmado por legislação específica ou ato regulamentador
ministerial da educação brasileira.
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RESUMO
Diante da insuficiência da lógica clássica dos princípios do poluidor e usuário-pagador para a eficaz proteção ambiental, ganha força o princípio do
protetor-recebedor, que preceitua a justa recompensa àquele que age em favor de um bem natural. Dentre as várias aplicações práticas desse
ideal do protetor-recebedor, sobressai o chamado ICMS Ecológico, que é um instrumento de política fiscal utilizado pelos Estados para o repasse
de uma parte do produto do ICMS devido aos Municípios, de acordo com o atendimento a um critério ambiental. Por depender de implementação
estadual, variam as reproduções do instrumento, e, por conseguinte, poderá variar a adequação entre instrumento e princípio. Diante disso,
indagou-se acerca dessa relação no Estado do Pará, que implementou a sua versão do ICMS Ecológico em 2012. Considerando ser vultuosa a
receita derivada do ICMS para os Estados, tornam-se relevantes estudos sobre as justificativas e os critérios de repasse de parte dessa receita aos
Municípios. E tais estudos beneficiam a sociedade por evidenciar parte da lógica utilizada para uma das transferências intergovernamentais, a ela
oferecendo subsídios para a legitimação ou não dos instrumentos escolhidos. Assim, objetivou-se 1) revisar os fundamentos, conceito e
características do ICMS Ecológico, 2) revisar a origem, conteúdo e perspectivas do princípio do protetor-recebedor, munindo-se assim de suporte
para 3) analisar os antecedentes fáticos e o regime jurídico do ICMS Ecológico paraense, e 4) avaliar a adequação entre as premissas
principiológicas e os resultados alcançados pela política nesse Estado. O estudo foi realizado individualmente. Foram utilizadas as metodologias
bibliográfica (consulta a documentos secundários como artigos, dissertações, teses e livros sobre o tema) e documental (análise a documentos
primários como leis, decretos e dados estatísticos). Da bibliografia levantada sobressaem os trabalhos de Scaff e Tupiassú (2004), Milaré (2015),
Ferreira (2016) e Tupiassu et al. (2017), além dos dados divulgados pela Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA) e
pelo Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal (PRODES). Ao fim, constatou-se que o ICMS Ecológico foi adotado na
Pará como parte de um programa de combate ao desmatamento ilegal, cenário em que o Estado ocupa posição de destaque. Nesse sentido, o
regime jurídico criado pautou-se por e para esse fim. Entretanto, paradoxalmente, Municípios reconhecidamente como grandes desmatadores,
notadamente São Félix do Xingú e Altamira, desde os primeiros repasses realizados, figuram como principais beneficiários da política, desfigurando
assim a relação protetor-recebedor e ICMS Ecológico nesse Estado. Assim, concluiu-se pela necessidade de estudos voltados a constatar as razões
dessas incongruências, a fim de saná-las.
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RESUMO
No cotidiano dos brasileiros ouvirmos as expressões “Direitos humanos só defende vagabundo”, “Bandido bom é bandido morto”, “Direitos
humanos ou Direito dos manos”, e muitos outros que escutamos corriqueiramente, mas já paramos para pensar o que de fato são Direitos
Humanos, a quem representam, de onde vem esse pensamento estigmatizado sobre ele, será que realmente direitos humanos só serve para
defender pessoas que vivem à margem da lei? Para responder essas perguntas primeiro precisamos entender o que é DH, de onde vem esse senso
comum estigmatizado e como resolver essa crise em meio a um período de cerceamento de direitos vividos no país. Precisamos compreender de
forma crítica, a quem interessa esse repasse de informações erradas sobre os direitos humanos, entender porque o Brasil é o país que mais mata
lideranças que lutam por um país mais justo e igualitário, bem como analisar formas de reverter essa situação. escolhemos as mídias sociais como
fonte de pesquisa, por se tratar de um espaço amplo, onde é possível analisar o discurso das pessoas com relação ao tema proposto, bem como
compreender o discurso de ódio tão comum nesse período de crise e instabilidade política no país. Essa pesquisa tem como objetivo geral
compreender a origem do pensamento estigmatizado do brasileiro sobre direitos humanos, seus objetivos específicos são entender o que é
direitos humanos, analisar discursos nas redes sociais sobre tema, investigar de onde surge o pensamento estigmatizado e porque ele é
reproduzido com frequência nas redes sócias demonstrar ações variadas dos direitos humanos, verificar a origem dos direitos humanos, história e
ações, mapear as notícias vinculadas na mídia sobre o tema. A metodologia desta pesquisa consiste em análise de discurso nas redes sociais, em
específico no Facebook, vamos filtrar pela barra de pesquisa, comentários referentes a direitos humanos e responder aos comentários com a
pergunta "você sabe o que é direitos humanos?" analisaremos os discursos das pessoas que afirmam que direitos humanos é direito de bandido. A
partir das respostas encontradas faremos um gráfico para saber se das 100(cem) primeiras pessoas que responderem à pergunta, quantas
efetivamente vão saber responder o que é direitos humanos, após essa constatação verificaremos através do Google, notícias dos últimos 5 anos
que foram vinculadas na mídia que tenha no título "direitos humanos..." nessa parte vamos mapear as notícias para saber o que aparece com mais
frequência sobre o tema e se o tema é abordado de forma coerente com a realidade das ações tomadas pelos movimentos de direitos humanos,
além disso a pesquisa tem como fonte exploratória, bibliográfica e documental, baseando-se numa pesquisa qualitativa. Temos como meta,
comprovar que a mídia repassa de forma equivocada as informações referente ao tema estudado, e que junto a isso se tem a falta de segurança
pública e a total indignação das pessoas para com o Estado que em tese deveria nos garantir esse direito, somado a esse fator existe a falta de
conhecimento básico sobre o que é direitos humanos, tema que acreditamos que deveria ser tratado em sala de aula, junto com ciência política,
ética e cidadania, esperamos alcançar como resultado desta pesquisa, comprovar que o conjunto desses fatores geram esse pensamento
estigmatizado no brasileiro.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo descrever o perfil sociodemografico dos estudantes do do Curso de Graduação em Direito da Faculdade
Estácio de Teresina, no ano de 2018, quanto a idade, sexo, estado civil, moradia, trabalho, faixa de renda mensal da família, situação financeira do
estudante, expectativa profissional, destacando suas implicações para o processo de ensino-aprendizagem. Para isso, realizou-se estudo de
natureza descritivo-exploratória, que utilizou questionário, composto por perguntas fechadas e abertas, como técnica de coleta de dados, aplicada
durante o mês de abril de 2018. Os resultados foram estruturados de modo descritivo, com frequência absoluta e percentual. Utilizou-se como
instrumento de coleta o formulário Office Forms, disponibilizado aos estudantes de uma turma do curso de Direito no mês de abril, no período de
02 a 30 de abril de 2018. Em relação ao sexo, a maioria dos participantes da pesquisa, 42 (74,00%) estudantes é do sexo feminino e 15 (26,00%) é
do sexo masculino, com idade entre 20 e 30 anos. Ainda em relação à idade, a maioria, 51 (89,00%) estudantes encontra-se na faixa etária de 16 a
30 anos, 06 (11,00%) entre 31 e 40 anos. A grande maioria, 49 (86,00%) alunos, é solteira, 5 (9,00%) são casados e 03 (5%) vivem em união estável.
Quanto à formação no ensino médio, cabe considerar que 39 (68,00%) são procedentes da escola privada, 18 (32,00%) da escola pública, Assim, a
maioria dos ingressantes é proveniente do ensino privado. Dos alunos graduandos, 43 (75,00%) estagiam, 02 (4,00%) é servidor público, 11
(19,00%) são autônomos e 1 (2,00%) possui emprego numa empresa privada. A maioria dos estudantes possui renda mensal de 01 a 03 salários
mínimos, sendo que a maioria afirma ser dependente dos pais . Quanto ao local onde mora 27 (47,00%) possuem casa própria, 11 (19,00%) em
casa alugada, 04 (7,00%) em apartamento próprio, 12 (21,00%) em apartamento alugado e 03 (05,00%) em casa cedida. Quanto à expectativa
profissional a maioria escolheu a advocacia privada, seguida de concurso para Tribunais e somente um para carreira do magistério. Indagados
sobre ter dificuldades, a maioria 34 (77,00%), afirmou sim e 10 (23,00%) disseram não possuir dificuldades. Esses dados podem trazer implicações
para a prática docente, especialmente quanto às metodologias de ensino-aprendizagem, considerando as singularidades dos estudantes, além de
servir como um indicador potente para auxiliar no aprimoramento de políticas institucionais voltadas para prevenção da evasão estudantil, e para
apoio ao acadêmico em situação de vulnerabilidade social e econômica.
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RESUMO
O princípio da insignificância ou da bagatela encerra uma regra de interpretação restritiva da norma penal incriminadora capaz de afastar a
tipicidade material do tipo penal, de modo a tornar atípica a conduta criminalizada. Por essa razão, esse princípio é considerado uma causa de
exclusão da tipicidade penal, ou atipificante, funcionando como instrumento de limitação do poder punitivo do Estado. Com aplicação no âmbito
do sistema jurídico brasileiro pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em 2004, com o julgamento do habeas corpus n. 84.412 que estabeleceu
quatro vetores para a sua incidência, quais sejam, a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, julgou-se importante aferir a utilização
desse princípio pelos tribunais a partir de então. Nesse sentido, o trabalho em epígrafe, longe de assumir uma postura sobremaneira ambiciosa,
objetivou examinar o posicionamento, ou posicionamentos, do tribunal sergipano acerca da aplicação da bagatela penal, bem como da
aproximação de seus entendimentos aos consagrados na jurisprudência majoritária e nos precedentes dos Tribunais Superiores. O cenário do
Judiciário sergipano foi recortado, coletando-se decisões colegiadas, acórdãos, proferidas pela única Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
estado de Sergipe entre os anos de 2005 e 2017. Por meio do endereço eletrônico do referido tribunal, obteve-se 410 acórdãos, entre apelações,
recursos em sentido estrito e habeas corpus, em sede dos quais se discutiu a incidência da insignificância em casos concretos analisados em
processos criminais e de apuração de ato infracional. Em sendo assim, constatou-se uma forte tendência do Tribunal de Justiça de Sergipe em
negar o emprego do princípio quando suscitado pela defesa dos acusados. Por outro lado, percebeu-se uma posição diversa quando era o
Ministério Público o recorrente, haja vista que esse órgão detentor da pretensão acusatória teve satisfeito o seu interesse recursal muito mais
vezes, conseguindo reiteradamente o afastamento da insignificância aplicada pelos juízes de primeiro grau. Vale ressaltar o fato de os
desembargadores de Sergipe adotarem vários critérios negativos para não aplicar o princípio, por vezes erguendo barreiras para a promoção do
debate acerca da incidência da bagatela penal, a exemplo do que se verificou nos casos de roubo, nos quais não se aplicou nenhuma vez a
insignificância, desconsiderando, inclusive, o pouco valor de bens subtraídos em algumas situações. Isso demonstra a reprodução, por parte do
Tribunal de Justiça de Sergipe, de entendimentos desconectados dos preceitos básicos orientadores do direito penal brasileiro quanto ao não
cabimento do princípio da insignificância, o que põe em dúvida sua eficácia deslegitimante da ação punitiva do Estado.
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RESUMO
O confronto entre a crescente inclusão das questões humanitárias no âmbito do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, de um
lado, e a manutenção do princípio da não intervenção, corolário da soberania estatal, do outro, constitui-se no problema central da presente
pesquisa, na medida em que graves violações aos direitos humanos ainda permanecem sendo praticadas, por governantes de Estados
conflagrados, contra a sua população civil. Nesse sentido o caso mais emblemático, atualmente, é o da Síria que, após mais de 6 anos de conflito
armado e constantes violações aos direitos humanos pelo Estado, praticamente nenhuma medida foi adotada para proteger a sua população civil.
A pesquisa teve como objetivo geral verificar se o Princípio da Responsabilidade de Proteger poderia ser usado como fundamento na defesa dos
direitos humanos nas intervenções humanitárias e objetivo específico se esse princípio tem sido usado efetivamente na proteção das populações
civis. As hipóteses verificadas foram que o Princípio da Responsabilidade de Proteger demonstra a multidimensionalidade do conceito de direitos
humanos e que o Conselho de Segurança da Organização das Noções Unidas tende a usar tal princípio para justificar suas intervenções em Estados
soberanos. A justificativa é verificada pelas recentes violações dos direitos humanos em vários Estados em guerra com o uso, inclusive, de armas
químicas contra a população civil tendo como marco teórico o fato de que, no plano internacional muitas das normas de direitos humanos são
tidas como hard law, em especial as consideradas como jus cogens, pois possuem coercitividade e exigibilidade que, se não forem cumpridas,
podem justificar uma intervenção internacional. foi utilizada uma pesquisa documental qualitativa que buscou verificar a utilização do Princípio da
Responsabilidade para justificar eventuais intervenções internacionais em Estados soberanos, em guerra interna, que não respeitam os direitos
humanos de suas populações civis. Como resultado parcial obtido, após a análise dos dados obtidos, é possível verificar que o Princípio da
Responsabilidade de Proteger é um princípio internacional em construção, tendo sido usado em uma única vez, na Líbia, para autorizar a
intervenção armada por parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU).
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RESUMO
A presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de estudar a influência da adoção do sistema de precedentes judiciais vinculantes pelo NCPC
e seu reflexo quanto a garantia dos direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Inicialmente se torna imprescindível salientar que,
embora o Brasil adote o sistema jurídico do Civil Law (origem romano-germânico), este tem sofrido influência direta do sistema da common law
(origem anglo-americano), como exemplo a adoção da teoria dos precedentes judiciais vinculantes. O sistema da civil law baseia sua atividade
jurisdicional na aplicação de uma lei previamente estabelecida para a resolução de casos concretos, enquanto que o sistema da common law,
baseia-se na aplicação de decisões vinculantes dos órgãos julgadores, realçando a importância do precedente judicial de maneira que uma decisão
firmada anteriormente produz efeito vinculante e serve como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos. No sistema da common law,
a lei não possui natureza ampla e abstrata, como encontrado no sistema civil law, e sim um aspecto individualizado, em que o órgão julgador
analisará com a mesma relevância a lei e as decisões firmadas anteriormente pelos tribunais sobre eventos similares ao caso. A partir da influência
deste sistema no ordenamento jurídico pátrio, é de extrema relevância a análise sob a ótica dos direitos fundamentais. Com o fenômeno do
neoconstitucionalismo se teve o início do processo de constitucionalização do direito, através da aplicação de valores estabelecidos na carta
magna por todo o ordenamento jurídico, tendo ganhado força no Brasil, após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Dentre outros
direitos fundamentais amplamente estabelecidos na CRFB, destaca-se o surgimento da ideia do direito ao processo justo, consubstanciado pela
garantia da razoável duração do processo (art.5º, LXXVIII), da assistência jurídica integral (art.5º, LXXIV), da formação da coisa julgada (art.5º,
LXXVIII), e, por conseguinte, da segurança nas relações jurídicas. Desta forma, observou-se que a adoção do sistema de provimentos judiciais
vinculantes, é forte instrumento de atribuição de eficácia a esses direitos fundamentais. Destaca-se ainda que a EC nº45/2004 inseriu no rol de
direitos fundamentais do Art.5º, o inciso LXXVIII, o direito à duração razoável do processo, esta norma garante tanto as partes, quanto à
sociedade, a garantia de uma prestação jurisdicional de forma célere e eficaz. Nesse sentido, o respeito aos precedentes judiciais garante a
efetividade dos direitos fundamentais, uma vez que a eficácia vertical das decisões proferidas nos Tribunais Superiores se opera como mecanismo
de contenção de demandas repetitivas e da morosidade judicial. Também foi possível observar a existência de críticas quanto à forma de adoção
do sistema de precedentes no atual Código de Processo Civil, merecendo destaque à pontuação de eventual prejuízo ao acesso à justiça.
Precursores deste entendimento afirmam que, a previsão contida nos Art.332 e 932 CPC, que tratam da improcedência liminar do pedido, e dos
deveres do relator, dentre outros fatores, seriam uma obstrução no acesso ao poder judiciário pela parte litigante, considerando que
impossibilitariam a apreciação individual do mérito da causa em primeira e segunda instância, quando a matéria de direito vertente, tratar de
entendimento já disciplinado em precedente judicial vinculante. Assim sendo, constatou-se que, apesar de se tratar de importante mecanismo de
contenção de demandas repetitivas, que visa dar maior celeridade à prestação jurisdicional, o NCPC não estabeleceu de forma clara a
instrumentalização das técnicas de superação (overruling) e de distinção (distinguishing) dos precedentes, tanto pelas partes como pelo
magistrado, o que poderá resultar em eventual lesão ao direito do acesso à justiça, eis que se imporia um entendimento firmado anteriormente de
forma mecanizada, sem adentrar ao mérito do caso em julgamento.
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RESUMO
O Sistema Penitenciário brasileiro amplia e reproduz as desigualdades sociais, enquanto um espaço das mais variadas violações de direitos
humanos, e, como instituição política, vem mantendo seu caráter punitivo e pouco ressocializador. Entre tantos fatores, dentre elas a incerteza e a
esperança surgiu o interesse de realizar um estudo sobre o sistema prisional no Estado do Rio Grande do Norte numa perspectiva de observar os
efeitos gerados e as suas consequências na vida social dos cidadãos numa expectativa de controle social situando-o dentro de um contexto tão
vulnerável conforme noticiados através da mídia com certa frequência como, por exemplo, que presos controlavam ala de presidio no RN apesar
da presença da policia, fato ocorrido no mês de Janeiro do ano de 2017, que desencadeou em rebeliões, homicídios, na qual os homens pareciam
estar em um verdadeiro estado de natureza, vivenciando uma guerra declarada entre facções. Assim é necessário destacar os fatores que
impulsionaram para a realização dessa pesquisa, dentre eles por ser um tema de relevância social, cultural, jurídico e politico, contribuindo de
alguma forma para uma compreensão das interferências das crises como na segurança pública e na liberdade dos cidadãos que não estão
cumprindo pena, e a manifestação do medo diante desse cenário. Dessa forma, é importante destacar que algumas pesquisas foram realizadas
sobre o Sistema Prisional do RN dentre eles o de BRANDÃO (2011) abordando uma compreensão de rompimento do paradigma da prisão como
instituição isolada, não mais pensada enquanto unidade fechada e separada do mundo social, mas integrada a ele. Dessa forma, a questão
norteadora da pesquisa residiu em verificar de que forma o Sistema Prisional como mecanismo de controle social vem interferindo nas esferas de
segurança, liberdade e medo? Assim, na busca de responder a questão, objetivou-se realizar uma análise dos mecanismos de controle social no
sistema prisional do Estado do Rio Grande do Norte e as suas interferências nas esferas de segurança, liberdade e o medo. Para o alcance do
objetivo proposto foi utilizado o método crítico-dialético na tentativa de investigar a essência do Sistema Prisional como mecanismo de controle
social na sociedade, a partir das suas interferências nas esferas de segurança, liberdade e medo. A dialética refere-se ao método de abordagem do
real, esforça-se para entender o processo histórico em seu dinamismo, provisoriedade e transformação (MINAYO, 2010). Quanto à tipologia do
estudo, a pesquisa se configurou como pesquisa exploratória, com realização no período de janeiro de 2017 a março de 2018, com as seguintes
atividades previstas: levantamento e análise de referencias referente ao tema de pesquisa, através de livros, dados, doutrinas e acesso a fontes e
dados disponibilizados na internet. Como resultados obtidos, até o momento, vê-se que os estudos já existentes sobre o controle social,
expressam bem a riqueza da atual conjuntura em torno da sociedade. Os mecanismos de controles voltados para aqueles marginalizados que se
encontram privados de sua liberdade no sistema carcerário poderá ser comprovado como a possibilidade de um cumprimento de uma pena por
terem burlado uma norma ou regra estabelecida e tipificada no código penal, por exemplo. Acredita-se que esse entendimento, é também, o de
ZAFFARONI (2015), prova disso é a ênfase dele ao trabalhar com o controle social evidenciando que é o poder que condiciona o saber. É necessário
destacar que ele anuncia as estruturas de poder no cenário da sociedade, suas classes sociais, e como as diversas formas de controle social se
manifesta. Ter em mente o controle social em suas diversas esferas, de uma maneira ou outra, para o modo de viver, de se conduzir, de ensinar,
de aprender e de conviver com o outro, configura-se na preservação de valores presentes em uma sociedade, mesmo ela sendo considerada de
risco.
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RESUMO
Este artigo analisa a temática do trabalho como forma de ressocialização do apenado no âmbito do Instituto de Administração Penitenciária do
Amapá (IAPEN/AP). Para todo detento é oportunizado laborar nas dependências do Instituto Penitenciário, como forma de otimizar o tempo e
trazer de volta o apenado para a vida em sociedade. Porém, é necessário conhecer de que forma este necessitará desempenhar suas funções para
que seu engajamento social entre as pessoas seja aceitável. Assim, questiona-se: o trabalho interno contribui para o processo de ressocialização do
apenado no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá? Em tese, ressalta-se que toda forma de trabalho lícito tem o potencial para
restaurar a vida social do ser humano. Em razão do ofício praticado diariamente surgem responsabilidades para com o aperfeiçoamento do
trabalho, a busca por capacitação e remuneração pelo seu desempenho, trazendo uma perspectiva de vida nova para aqueles que adentraram no
IAPEN, na maioria das vezes, por adotar como forma de sobrevivência meios ilegais. O objetivo geral deste artigo foi investigar se o trabalho
interno contribui para o processo de ressocialização do apenado no âmbito fo IAPEN/AP. Quanto aos objetivos específicos alcançados foram
descrever a origem, o conceito e a classificação da pena; fundamentar os direitos e deveres dos detentos no ordenamento jurídico brasileiro e; por
fim, demonstrar se o trabalho interno contribui para o processo de ressocialização do apenado no IAPEN/AP. Para a realização deste artigo
utilizou-se vasta pesquisa bibliográfica e documental, sendo complementado por uma pesquisa in loco nas dependências do IAPEN, onde foram
entrevistados o Coordenador de Tratamento Penal para obter-se informações sobre quais os tipos de trabalhos são realizados pelos apenados.
Após, foram entrevistados 2 (dois) internos, que participam do projeto de artesanato, utilizado como forma de trabalho dentro do IAPEN, para
saber qual a opinião deles a respeito do assunto em questão. Verificou-se que o número de internos que exercem algum tipo de trabalho é muito
relativo, sendo em torno de 100 a 120, pois dependem de requisitos como bom comportamento, bons antecedentes, não responder nenhuma
portaria (sanção disciplinar interna), entre outros, pois na medida em que cometam algum ato ilegal, perdem o direito ao trabalho. Os trabalhos
realizados variam entre eletricista, pedreiro, encanador, bombeiro hidráulico, enfermaria, limpeza interna (roçagem e serviços gerais). Havendo,
hoje, cerca de 150 vagas de trabalho entre os pavilhões. Para o Coordenador de Tratamento Penal, a ressocialização deveria ser feita também com
a família do interno, pois ao sair do IAPEN, e se deparar com sua família desestruturada, este volta a cometer atos ilícitos. Em relação aos projetos
desenvolvidos no IAPEN, infelizmente não se tem o devido apoio a qual o internos necessitam, e quanto ao Projeto da PETROBRAS realizado em
parceria com a Escola São José, localizada no interior do IAPEN, de acordo com o Coordenador, encontra-se suspenso. Para os dois internos o
trabalho realizado dentro do IAPEN, mesmo que não garanta o sustento de suas famílias quando estiverem em liberdade, servirá de suporte,
contribuindo para um aumento da renda familiar. Além de que os cursos ofertados para os reeducandos contribuem para uma qualificação
profissional. Ao analisar-se o Trabalho como forma de ressocialização, mais especificamente no IAPEN, pode-se observar que existem muitas
formas de realização de trabalho, porém de uma forma ainda precária, na medida em que projetos que são desenvolvidos em uma gestão, não
mais tem o mesmo apoio pela seguinte, dependendo, assim da disposição de cada coordenador que assume a direção do órgão. De acordo com a
pesquisa realizada, existe o interesse do apenado de participar de trabalho com a intenção de alcançar a remissão da pena e encontrar uma
ocupação em seu tempo durante o período de detenção, mas o que muitos não sabem é que
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RESUMO
O projeto apresentado é relativo ao OBSERVATÓRIO JUDICIÁRIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE ESTÁCIO RECIFE, que se baseou em tentar
responder, a partir das decisões judiciais dos Tribunais Federais e Superiores Brasileiros que tratassem sobre Direito Fundamental à Educação
Inclusiva, como estava a avaliação da questão após a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2007, ou seja,
pesquisar este lapso temporal de 10 (dez) anos determinando se ocorreram ou não modificações nas decisões. Como já se disse, buscava-se saber
qual o efeito da Convenção de New York de 2007 nas decisões judiciais sobre educação inclusiva no Brasil e os objetos específicos do estudo
foram: a) descrever o conceito judiciário de educação inclusiva; b) quantificar as decisões no lapso temporal de 10 anos (2007 a 2017) junto aos
Tribunais Federais e Superiores; c) Descrever os caminhos adotados pela jurisprudência brasileira no que toca ao Direito Fundamental à Educação
inclusiva; d) identificar os conceitos de subcidadania, teoria da diversidade das pessoas com deficiência e constitucionalização simbólica. O médoto
utilizado foi a MAD - metodologia de análise de decisões (FREITAS FILHO; LIMA, 2010), que tem por base organizar as informações colhidas nas
decisões, verificar a coerência decisória e reproduzir o seu contexto, demonstrando finalmente a linha decisória. Utilizou-se como base teórica, a
doutrina de Jessé de Souza acerca da subcidadania (2011), a doutrina de Marcelo Neves acerca da constitucionalização simbólica (2008) e de
Martha Nussbaum sobre o pertencimento à espécie da pessoa com deficiência (2014). Os resultados buscados e alcançados foram no sentido de
observar uma sutil mudança dentro da jurisprudência brasileira no que toca ao problema da inclusão, onde diversas decisões acerca da
implantação do profissional de LIBRAS foram encontradas e demonstraram a mudança de entendimento e a necessidade urgente desta
implantação. Observou-se ainda que os julgadores começam a observar o valor social das pessoas com deficiência e a necessidade do aumento de
seu capital social (SOUZA, 2011) a partir da integração ocorrida nas salas inclusivas. Assim, o presente trabalho alcançou o intuito de buscar a
mudança de discurso dentro das decisões judiciais.
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RESUMO
Este trabalho traz como tema os avanços jurídicos e sociais referentes à inclusão das pessoas com deficiência intelectual. Segundo a Convenção
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições como as demais pessoas. A pesquisa objetiva analisar a questão da dignidade das pessoas com deficiência intelectual, a partir das
políticas públicas no Brasil, que auxiliam na promoção da equidade e da inclusão. Para tanto, buscou-se, mais especificamente: a) analisar o
Estatuto da Pessoa com Deficiência, tomado como documento que expressa grande avanço no campo em questão; b) analisar como as políticas
públicas podem auxiliar no dia-a-dia das pessoas com deficiência intelectual; c) verificar as mudanças concretas que a Lei de Inclusão trouxe na
vida das pessoas com deficiência; d) investigar como se efetivam os avanços das diretrizes normativas na realidade concreta, por meio da
percepção de agentes ligados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Ribeirão Preto, bem como e representantes do Poder
Executivo, Legislativo e Judiciário voltados a esta questão. A metodologia de pesquisa divide-se entre levantamento e análise documental e
bibliográfica sobre o tema, e também pesquisa de campo, utilizando-se do método fenomenológico, voltado para a descrição da realidade tal
como se apresenta e é interpretada pelos atores concretos. A pesquisa de campo tem caráter qualitativo, buscando conhecer de forma mais
particular e aprofundada a realidade vivenciada pelos agentes sociais envolvidos. Para a análise dos documentos legais, foi feito um recorte
temporal a partir de 2015, considerando, portanto, essencialmente, os reflexos da lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) no
sistema jurídico brasileiro. Na atual fase da pesquisa, foram realizadas entrevistas semidiretivas com alguns agentes ligados à APAE (pais e
funcionários: assistente social, terapeuta ocupacional, psicólogos). Os resultados parciais permitem afirmar, com base no depoimento dos agentes
entrevistados, que “existem muitos avanços, mas ainda persiste uma barreira em relação a deficiência intelectual”. A pesquisa tem demonstrado
as contradições entre a legislação prevista, as diretrizes normativas, as políticas públicas e a realidade efetivamente vivenciada: “O respaldo do
Estado tem avançado, mas existem muitos entraves burocráticos”. “Os serviços/equipes não se organizam devidamente, dificultando que sejam
efetivados direitos que já são formalmente garantidos a essas pessoas”. Os profissionais consideram “ser essencial focar na família da pessoa com
deficiência, pois existe uma sobrecarga familiar, sendo necessário pensar em estratégias para diminuí-la”. A respeito do preconceito social,
observou-se que “quem mais o sente são as famílias, pois há uma dificuldade de aceitação que leva algumas famílias a se fecharem”. Além disto,
“é muito comum a infantilização do deficiente intelectual por parte da sociedade, e devido a essas dificuldades, as famílias não querem ser
expostas”. Portanto, permite-se concluir que as políticas públicas possuem um papel importante na realidade das pessoas com deficiência
intelectual, não apenas na área financeira como o Benefício de Prestação Continuada – BPC, mas também por meio de leis, estatutos e projetos,
que garantam a inclusão de tais sujeitos na educação, saúde, mercado de trabalho, enfim, que deem oportunidades para que tenham uma vida
normal em condições de equidade social. Entretanto, muitas pessoas com deficiência intelectual e seus familiares ainda não possuem pleno
conhecimento dos benefícios e direitos que lhe são assegurados, e muitas vezes por falta de informação e consciência, e acabam perdendo
importantes oportunidades, que muito auxiliariam em suas vidas.
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RESUMO
Em tempos modernos, o homem é o ser racional que detém de uma maleabilidade imposta pela sociedade globalizada: o de estar conectado a
diversas raízes, ou seja, imerso em diversas culturas. A partir disto, observa-se um fenômeno multifacetado chamado de Globalização, o qual tem
proporcionado ao homem moderno a capacidade de compreender o próprio ser e a comunidade que o cerca. Para tanto, ele tem feito uso de
diferentes áreas do saber para desenvolver seu raciocínio e evoluir sua espécie, promovendo um verdadeiro diálogo o qual se pode associar à
interdisciplinaridade. No que tange o Direito, em especial o Direito Penal Econômico, estudos interdisciplinares são realizados à luz de Ciências
como a Criminologia, a Sociologia e a Filosofia, as quais far-se-ão primordiais na presente pesquisa. Na tentativa de compreender a prática
perpetrada pelos poderosos de colarinho branco, vislumbra-se analisar, neste estudo, os crimes de colarinho branco e a criminalidade econômica,
os quais estão inseridos no atual cenário brasileiro. Acerca desta temática, percebe-se que tais práticas delituosas ficaram por muito tempo à parte
da história da Criminologia, haja vista a dificuldade para investigar suas causas pelos métodos da Criminologia Tradicional. Salienta-se que o
objetivo desta pesquisa é a de promover reflexões críticas sobre o perfil da nova criminalidade brasileira no âmbito econômico e demonstrar,
através de pesquisas bibliográficas, o quanto a falta de dados estatísticos precisos impulsionam a resistência do sistema penal estatal à efetiva
persecução desses delitos. Em relação a resultados, a referida temática requer uma observação mais precisa, talvez uma pesquisa de campo, a
qual ainda não foi realizada. Todavia, verifica-se que estudiosos consideram que os crimes de colarinho branco são cometidos, em geral, por
pessoas respeitáveis com elevado status social e no exercício de sua profissão. Em síntese, depreende-se que há uma criminalidade latente, uma
prática reiterada de crimes, os quais não são oficialmente registrados (cifras negras) e que normalmente só alcançam grande repercussão social
quando se torna um escândalo midiático. Atualmente, vive-se um novo perfil de criminalidade no cenário brasileiro, cuja delinquência não é
oriunda da pobreza, mas sim da burla, da falsificação de documentos e da corrupção, por exemplo, casos que deram notoriedade aos tribunais.
Uma realidade obscura com danos aparentemente imperceptíveis isoladamente, mas dificilmente recuperáveis. Por fim, a partir de embasamento
teórico com referências bibliográficas, esta pesquisa tem como escopo auxiliar na reflexão da Academia Jurídica e trazer uma nova perspectiva
para a realidade prática do Direito brasileiro.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho foi verificar a destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos no Estado do Amapá/AP. Sendo que nos
últimos anos o Estado do Amapá teve uma ampliação na produção agrícola e o uso de agrotóxicos tornou-se frequente, com isso, um enorme
volume de embalagens vazias de defensivos agrícolas começou a acumular-se nas propriedades rurais e criar problemas quanto a sua adequada
disposição. Para a elaboração desta pesquisa foi utilizada como metodologia a pesquisa de campo explicativa, com aplicação de questionário
semiestruturado com perguntas abertas e fechadas, tendo como alvo o órgão responsável pela fiscalização dos empreendimentos e agricultores
que utilizam defensivos agrícolas, o IMAP, nos principais revendedores de defensivos agrícolas no Estado do Amapá e agricultores que utilizam
diretamente esses defensivos. A observação in loco se fez importante para observar e contextualizar o objeto de estudo. A construção do
referencial teórico teve como base a pesquisa bibliografia na doutrina ambiental que visa tutelar o meio ambiente em suas formas natural e
artificial e legislação pátria atinente ao tema. Como também, dada à gravidade do problema, se fez necessário utilizar como metodologia a
pesquisa por meio de analise documental, produzida pela Promotoria do Meio Ambiente/AP e na legislação ambiental vigente por meio das leis nº
7.802/1989, posteriormente modificada pela lei nº 9.974/2000 e também o decreto nº 4.074/2002 do Governo Federal. Nesta área de venda de
defensivos agrícolas e fiscalização por meio dos órgãos responsáveis pela gestão do meio ambiente, os dados são bastante restritos, o que reflete
a carência de um sistema eficaz de divulgação de informações concretas, pois se faz necessário saber: Qual é a destinação final das embalagens
vazias de agrotóxicos no Estado do Amapá/AP? A pesquisa foi norteada a partir da hipótese de que o descarte não adequado das embalagens de
defensivos agrícolas pode interferir no meio ambiente e na saúde dos seres humanos. Vale ressalta que com a análise do Termo de Ajuste de
Conduta (TAC) nº 011/2014, firmada entre a promotoria do meio ambiente e a associação de revendedores de defensivos agrícolas da região, foi
possível concluir que no Estado do Amapá/AP a legislação não vem sendo cumprida, no que diz respeito à destinação final das embalagens vazias
de agrotóxicos. Fato que vem ocasionando a poluição do meio ambiente. O Estado do Amapá é o único Estado do país que não dispõe de um local
adequado, conforme prevê a legislação, para o devido recolhimento das embalagens vazias dos defensivos agrícolas. O Ministério Público do
Estado do Amapá, através do referido Termo de Ajuste de Conduta, que envolveu os revendedores dos produtos, os consumidores através das
Associações representativas de agricultores, estabelecimentos comerciais de produtos agrotóxicos e os órgãos da administração pública de
fiscalização e controle, para ajustarem suas condutas visando soluções para esse problema. Sendo que a legislação propõe que os usuários de
agrotóxicos deverão efetuar a devolução das embalagens vazias aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, ou aos órgãos
ambientais competentes. Atendendo ao preceito da logística reversa, como dispõe a lei 12.305/2010, que trata dos resíduos sólidos. Pois tais
embalagens permanecerão guardadas nesses estabelecimentos até que as empresas detentoras do registro façam o recolhimento delas, ficando
responsável pela sua destinação final. Verificou-se que destinação correta das embalagens vazias é fundamental para minimização dos impactos
ambientais que podem ocorrer pela disposição inadequada dessas embalagens, que devem ser fiscalizadas rotineiramente e em caráter
permanente, com rigor a fim de garantir a aplicação e eficácia da norma ambiental. E cumprimento do preceito constitucional do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, insculpido no art. 225 da Constituição Federal de 1988.
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RESUMO
A crise política que vive nosso país em seus dias atuais lança questionamentos, críticas e desinteresse por instituições políticas, como os partidos
políticos. No Brasil a representação política passa pelos mesmos, uma vez que uma das condições de elegibilidade é a filiação partidária.
Questionamentos feitos sobre aspectos desta filiação, suscitaram regulações como a Lei 9.096/95 – Lei dos Partidos Políticos. Esta pesquisa se
propõe a estudar os casos de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária. Entende-se que o mandato eletivo pertence ao partido, no
entanto, é comum casos de candidatos que utilizam das siglas partidárias em benefício próprio, esquecendo-se dos ideais e filosofias do partido
pelo qual se elegeram, ou seja, candidatos sem compromisso com a ideologia do partido ao qual pertencem. A fidelidade partidária é aspecto
indispensável ao fortalecimento da instituição política. Por muitos anos ocorreu uma valorização do candidato em detrimento do partido, situação
que facilitou a migração partidária, muitas vezes por questões meramente eleitoral ou pessoal. Portanto, o descompromisso ideológico por vezes
levou ao “troca-troca” de partido. Porém, como fica a questão da fidelidade partidária e o mandato eletivo nestas trocas de partidos? Esta
pesquisa encontra-se em andamento e tem como objetivo analisar os casos de perda de mandatos eletivos por infidelidade partidária envolvendo
os deputados federais a partir de 2007, além de abordar aspectos políticos que envolvem o tema, visando os resultados que a lei de infidelidade
partidária trouxe. Também é objetivo desta pesquisa verificar as ações contra deputados federais relacionadas à infidelidade partidária, a fim de
constatar a tendência das decisões. Esta é uma pesquisa predominantemente qualitativa, sem prejuízo do uso de técnicas de análise quantitativa.
Serão analisados julgamentos, proposições legislativas, mudanças institucionais e registros de migrações partidárias a partir de 2007. Mesmo com
a regra da perda de mandato por infidelidade partidária, observa-se uma grande quantidade de trocas de partidos por parte dos deputados
federais. Ressalta-se que a atual legislatura da Câmara Federal é a mais “infiel” dos últimos anos. Do total de trocas realizadas, 160 ocorreram
nesta última legislatura que começou em 2015; ¼ dos parlamentar mudou de partido. Segundo dados da Câmara dos Deputados, foram quase 400
trocas desde 2007, quando o TSE determinou que o mandato pertence ao partido, e não ao político detentor do mandato. Deste total, apenas 2
parlamentares federais tiveram seus mandatos cassados por infidelidade partidária, ambos deputados do DEM. Walter Brito Neto (PB), em 2008 e
Robson Rodovalho (DF) em 2010. Outro dado relevante da pesquisa é que 31 parlamentares mudaram mais de uma vez de partido no período
analisado. Na legislatura iniciada em 2007 o partido que teve a maior saída de parlamentares foi o PMDB (13), seguido pelo PTB (10). O que mais
ganhou foi o PR (22), seguido pelo PSC (12). Na legislatura de 2011 o partido que mais perdeu deputado foi o DEM (27), seguido pelo PR (17) e o
que mais ganhou foi o PSD (62), seguido pelo SD (24). Já na legislatura de 2015 o partido que teve mais saída foi PMB (25), seguido pelo PROS (16)
e os que mais receberam foi o PMB (25), seguido pelo PTN (12), hoje o PODEMOS. Diante do que foi apresentado conclui-se que a perda de
mandato ocorreu apenas excepcionalmente desde a instituição da fidelidade partidária. Percebe-se que as trocas tem ocorrido e os deputados
federais tem levado consigo os mandatos eletivos, pois suas saídas estão sendo enquadradas nos casos de excepcionalidade da lei. A legislação
sobre a fidelidade partidária e o entendimento da mesma torna-se importante para que se compreenda a dinâmica das trocas de partidos na
Câmara dos Deputados, o que traz relevância social e política para esta pesquisa.
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RESUMO
O presente resumo expandido tem como finalidade explicar o liame existente entre a falta de ética, a corrupção e o aumento da violência em um
contexto de modernidade líquida marcada pelo fortalecimento do individualismo em detrimento do bem comum. No final do século XX, o sistema
capitalista entrou em sua fase neoliberal, um período marcado pela mera otimização dos lucros. Neste quadro, o indivíduo busca encontrar nos
produtos e nos bens um meio de garantia de segurança e projeção da sua felicidade, tal como prometem os rótulos das mercadorias e suas
propagandas. Assim, na sociedade de consumo o que vale é o possuir e não mais o ser, não havendo espaço para uma visão voltada ao coletivo,
isto é, muitos seres humanos ultrapassam qualquer limite na busca incessante pelo capital e para a satisfação do seu auto-interesse, gerando
assim o abandono das virtudes morais e cívicas. A renúncia dos valores, faz aumentar o individualismo em detrimento do coletivismo. Nesse
processo, percebe-se que cada uma passa a se importar mais consigo mesmo e com seus familiares, esquecendo-se pouco a pouco do bem
comum. O individualismo, a inversão de valores morais e cívicos e a busca eletrizante pelo capital, afastaram o homem de uma conduta ética. No
momento atual é possível verificar que no Brasil, a corrupção é quase que institucionalizada, sendo praticamente intrínseca ao sistema. Desvios de
verbas públicas da saúde, da educação, da cultura e da segurança, afetam a maior parte da população, principalmente àqueles que não possuem
condições financeiras para frequentar o setor privado. Vale ressaltar que a crise econômica e financeira que assola o país, muito atrelada à
corrupção, aumentou o número de desempregados e de pessoas desamparadas pelo Estado. Assim, a desigualdade social que já era presente no
cotidiano do país, vem se tornando cada vez maior. Aumenta ainda mais o verdadeiro abismo que separa os que têm dos que não têm. Desse
modo, a corrupção e a gestão desorganizada das finanças públicas acabaram por sucatear muitas instituições públicas, - entre elas a polícia -, esta,
que possui a função institucional ostensiva e preventiva do crime e que agora, aparentemente, não se encontra em condições de combater a
criminalidade. De acordo com a ONU, nos últimos 20 anos o número de assassinatos no Brasil cresceu 237% e, além disso, durante todo ano,
40.000 pessoas em média, perdem suas vidas no país sendo vítimas da violência, representando 11% das vítimas de todo o planeta. Portanto,
através de uma metodologia baseada em pesquisa bibliográfica, tendo por referencial teórico os trabalhos sociológicos de Bauman e Fromm, bem
como as fontes documentais de dados estatísticos, percebe-se a ligação existente entre a corrupção e o aumento da violência urbana. Sendo um
tema bastante atual e relevante para a sociedade, uma vez que trata a violência, como consequência histórica da corrupção institucionalizada no
Brasil, realizada pela elite que deixa a mercê de toda a sorte, bem como priva de seus direitos fundamentais a maior parte de sua população.

X Seminário de Pesquisa da Estácio

Ciências Jurídicas
Direito

81

Título:

PARTICIPAÇÃO FEMININA E LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA SILENCIOSA

Autor(es) Cleonice Souza Lopes
E-mail para contato: biancagneri@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): violência; comunidade; mulher

80
IES: UNESA

RESUMO
A presente pesquisa, patrocinada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Cultura, parte de algumas observações
realizadas no primeiro semestre de 2017 na favela da Rocinha, tendo como objeto inicial a participação feminina na construção do território.
Foram realizadas entrevistas com moradoras da referida comunidade, adotando-se questionários, com questionamentos acerca do cotidiano das
participantes. Dentre as perguntas, abordou-se o tema da violência doméstica perpetrada pelo parceiro íntimo, constatando-se, ao final que todas
as 26 mulheres entrevistadas na Rocinha ou já foram vitimas de violência doméstica ou já presenciaram outras mulheres serem vítimas desta
“violência silenciosa”. A partir desta constatação decidiu-se que a pesquisa teria como foco os números da violência doméstica na Rocinha.
Verificou-se que estes números quase não são computados, tendo em vista que os últimos dados registrados foram realizados no início de janeiro
do ano de 2014, pela 11ª Delegacia de Polícia da Rocinha, que desde a sua inauguração em 2013, atendeu 124 ocorrências de violência contra a
mulher e destes casos 60% era de violência doméstica. No ano de 2017 todas as vezes das vezes em que a pesquisadora procurou a 11ª DP para
obter novos dados não havia registro de novas ocorrências. Formulou-se, então, a seguinte pergunta norteadora: Será que a Unidade de Polícia
Pacificadora (UPP) desta localidade, com o seu contingente, conseguiu sanar a violência doméstica ou a vítima continua acuada em denunciar, por
medo do seu parceiro, do tráfico ou pelo despreparo dos profissionais em receber tal denúncia? A partir da pesquisa, percebeu-se que há registro
de apenas duas prisões de agressores contra mulheres, desde a implantação da UPP, que ocorreu em setembro de 2012, portanto, acreditava-se
na hipótese que um número significativo de mulheres vitima de violência registrasse a ocorrência com “pacificação do território”, porém pelos
registros isto não ocorreu. Durante as entrevistas para a pesquisa, as mulheres falaram sobre as constates violências sofridas por elas e por muitas
outras mulheres, simplesmente por serem do sexo feminino e por morar na Rocinha. O objetivo principal deste trabalho, portanto, é mostrar um
pouco sobre a experiência vivenciada na Rocinha, com esta pesquisa, focando principalmente a violência doméstica, que apesar da existência da
Lei 11.340/06, poucas mulheres moradoras de favelas têm acesso a ela, por dois motivos, ambos muito cruéis. Durante as entrevistas as mulheres
falaram sobre as dificuldades para denunciar os seus agressores. Conclui-se, ao final, que há dois possíveis fundamentos para a manutenção dos
inúmeros obstáculos que essas mulheres vêm enfrentando: O primeiro é que em território ocupado por traficante, as mulheres têm medo (ou são
impedidas) de acessar o poder público para denunciar seus agressores, e o segundo é a ratificação da cultura que em “briga de marido e mulher
ninguém deve meter a colher”.
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RESUMO
Não é segredo que o espaço prisional sempre foi um lugar intercedido pela violência e que a negligência do Estado diante deste quadro é um fato.
Surras, os mais diversos tipos de tortura, insalubridade do espaço, acesso a alimentação estragada, todo tipo de desmazelo, ausência de
assistência psíquico-social, abuso sexual, entre tantos outros elementos inerente a realidade prisional, colocam o preso em uma condição primitiva
de vida, um quadro de indignidade total e impõe ao apenado um processo diário de desumanização. Este trabalho tem como objetivo,
compreender o funcionamento da ordem social que se estabelece no interior das prisões, identificando seus elementos e os fatores pelos quais
nos é possível sustentar o que se convencionou denominar de “fantasia do sistema penal e penitenciário”. Caminha, portanto, na perspectiva dos
estudos tratam de demonstrar à inadequação da realidade operacional de nossos sistemas penais à planificação do discurso-jurídico penal,
avançando na identificação das características estruturais próprias do exercício de poder de todo sistema penal que, por constituírem marcas de
sua essência, não podem ser eliminadas sem a supressão dos próprios sistemas penais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que se desenvolveu a
partir do levantamento bibliográfico e da pesquisa campo. Para a coleta de dados empíricos, foi utilizado um questionário com perguntas semiestruturadas a ser aplicado aos egressos do sistema, familiares e técnicos do sistema penitenciário. A análise dos dados foi feita através de
categorias analíticas que brotaram da leitura bibliográfica, a saber "poder", "ressocialização" e "seleção criminalizante". Como conclusões
preliminares, pode-se adiantar, para efeito deste trabalho, a saber: a) que o sistema exclui, segrega e mata cotidianamente e seletivamente, mas
usa a ideia de punição para sua justificação; b) que é instância social onde o controle se mostra em sua máxima autoridade sobre o indivíduo; c)
que se trata de uma ordem social que funciona pelo avesso, escolhendo formas sutis de dominação e que, através da formatação de uma
hierarquia interna, se exercem, muitas vezes, entre os próprios encarcerados; b) que o Estado pune aqueles que ingressam em seu sistema
penitenciário para além da privação de liberdade
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RESUMO
Este artigo investiga como as entidades que desenvolvem politicas públicas de adoção no Estado do Amapá atuam para minimizar a preferência
dos adotantes por crianças do sexo feminino, olhos claros e idade entre 0 a 3 anos. Partiu-se da hipótese que o trabalho das Varas da Infância e da
Juventude e também dos Grupos de Apoio à Adoção têm sido fundamental para que os pretendentes tenham esse desprendimento em relação à
essa preferência. Para responder a esta problemática, adotou-se como objetivo geral investigar como o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) e a
Sociedade Amapaense de Apoio à Adoção (SAAD) buscam efetivar o processo de adoção de crianças no Amapá. Para tanto, os objetivos
específicos foram descrever os aspectos históricos e conceituais da adoção; compreender os procedimentos para adoção no direito brasileiro e
evidenciar as políticas públicas implementadas pelo TJAP e SAAD visando efetivar de forma célere a adoção de crianças no Amapá. Para a
elaboração deste artigo, a metodologia adotada partiu inicialmente de vasta pesquisa bibliográfica; documental além da realização de entrevistas
semi estruturadas em junho de 2016 com atores da Vara da Infância e Juventude do Amapá, com a Coordenação do Abrigo Ciã Katuá além de
representante da Sociedade Amapaense de Apoio à Adoção, com os resultados analisados por meio de uma abordagem qualitativa. Constatou-se
que a adoção no Estado do Amapá em regra não é demorada; o tempo de duração é de três meses, o que pode deixar o processo lento são os
relatórios psicossociais o rito contencioso a adoção que mais demora é a litigiosa. Outro fator que costuma ser sério entrave à saída de crianças e
adolescentes das instituições de acolhimento é a baixa disposição dos pretendentes para adotar mais de uma criança ao mesmo tempo, ou para
receber irmãos. Além disso, a partir da análise dos dados da pesquisa, foi possível identiﬁcar que a idade da criança e/ou do adolescente apto à
adoção é o principal motivo de desencontro entre as preferências do pretendente e as características das crianças e dos adolescentes que
aguardam por uma adoção. No Brasil, conforme levantado, nove em cada dez pretendentes desejam adotar uma criança de 0 a 5 anos, enquanto
essa faixa etária corresponde a apenas 9 em cada 100 das crianças aptas à adoção. Reduzindo esse universo para as crianças com idade
compreendida entre 0 e 3 anos, o percentual de indivíduos que pretendem adotar uma criança com essa idade ﬁca em torno de 56%, ao passo que
o Cadastro Nacional de Adoção (CNA) possui somente 3% de crianças correspondentes à mencionada faixa etária. Concluiu-se que no âmbito do
estado do Amapá não é diferente, pois os adotantes preferem a faixa etária citada, pois acreditam que possam moldar o perfil do adotado. No
entanto, as instituições locais como o TJAP e o SAAD buscam implementar políticas de adoção com o objetivo de garantir o melhor para a criança e
adolescente que estiver em situação em que possa ser adotada, a exemplo, do projeto ‘’Apadrinhamento Social’’, do trabalho da Coordenadoria
Estadual da Infância e Juventude e outro meio de incentivo a adoção é a caminhada, evento que é organizado pela Sociedade Amapaense de Apoio
à Adoção (SAAD), que tem como objetivo esclarecer, divulgar e estimular a adoção guarda e tutela como alternativas à institucionalização de
crianças e adolescentes, além da disseminação da cultura da adoção legal no Amapá
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RESUMO
O princípio da precaução (PP) é frequentemente invocado como um importante instrumento de proteção do meio ambiente e da saúde humana
frente a atividades econômicas que tenham potencial de ocasionar danos sérios e irreversíveis. Este representa uma preocupação com o fato de
que ao se adiar a ação até que o dano seja certo, frequentemente significará que já será tarde ou custoso demais para impedir sua ocorrência.
Assim, a ideia por trás do PP é a de que a insuficiência de evidências científicas (incerteza) a respeito dos efeitos de uma dada atividade não deve
justificar a inércia na adoção de medidas para que se evite os riscos de danos que aquela pode ocasionar. Todavia, apesar de ser considerado por
muitos como um princípio fundamental do direito ambiental e ter adquirido uma posição de destaque no cenário internacional, estando previsto
na quase totalidade dos tratados e declarações intergovernamentais nos últimos anos, o seu significado e forma de aplicação são em geral
negligenciados. Isto é, enquanto o PP é amplamente defendido como crucial na gestão ambiental, a sua definição normativa ainda é imprecisa e
pouco se diz a respeito da sua forma de aplicação. Observa-se que, quando se busca apresentar definições concretas para o mesmo, estas são
vagas, têm uma ampla variação entre si conforme a intensidade conferida e conferem pouco (ou nenhum) direcionamento para o seu aplicador.
Diante disso, este trabalho objetiva analisar quais os múltiplos significados possíveis conferidos ao PP, contextualizando-o e apresentando as
justificativas que embasam a sua adoção a partir de uma revisão bibliográfica e normativa. Além disso, este trabalho pretende distinguir as
diferentes versões (mais fortes ou mais fracas) do PP, explicitando ainda se este teria uma natureza essencial e exclusivamente proibitiva (“risco
zero”) ou se poderia ser aplicado de forma a conferir uma vasta gama de possibilidades para além da mera proibição tout court de atividades que
sejam consideradas como potencialmente nocivas. Partindo-se do problema de pesquisa de se o PP seria um instrumento regulatório capaz de
direcionar condutas sob condições de incerteza científica, objetiva-se ainda esmiuçar os parâmetros/diretrizes que este confere para a política
regulatória. Assim, este estudo visa a compreensão da prescrição e estrutura normativa do PP e como este pode ser aplicado na prática. Ou seja,
qual seria o seu sentido, sua estrutura e os critérios para a sua aplicação enquanto ferramenta regulatória diante de incertezas científicas acerca
dos potenciais efeitos perversos ocasionados por determinadas atividades econômicas. E, considerando-se que a sua implementação envolve uma
série de controvérsias, este trabalho visa apresentar os questionamentos a respeito da adoção de medidas excessivamente conservadoras e de
aversão ao risco, que poderiam inibir o desenvolvimento econômico e o progresso científico. Serão, portanto, exploradas as críticas comumente
dirigidas ao PP, as respostas e interpretações do PP existentes que visam garantir uma aplicação moderada do mesmo, além de reflexões a
respeito do papel desempenhado pelo princípio no contexto brasileiro atual. Conclui-se que, para ser efetivamente concretizado, o PP deve
apresentar critérios claros para a sua aplicação de forma a diferenciar tipos de riscos cujo grau e dano justifiquem ou não a adoção de medidas de
cautela. Caso contrário, a sua aplicação desparametrizada pode ensejar abusos e seletividade, conferindo discricionariedade excessiva aos
tomadores de decisão, gerando custos adicionais, distorcendo prioridades regulatórias, favorecendo medos irracionais e inibindo a inovação e o
desenvolvimento por meio de práticas proibitivas. Se mantida uma indefinição/vagueza quanto ao seu conceito e modo de aplicação, isso pode
corroborar para o exercício de uma função meramente retórica pelo PP, sem que este tenha uma efetividade prática, o que levaria a um negativo
esvaziamento da sua importância.
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RESUMO
O resumo em análise é parte do projeto de pesquisa “configuração local de proteção de minorias”, e aborda, de forma específica, a situação dos
jovens da cidade de Japeri, integrante da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, face às previsões administrativas desse município. Isso
porque, nessa cidade, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), jovens de 18 a 29 anos foram 37,6% (trinta e sete vírgula seis por
cento) das vítimas nos registros criminais de Letalidade Violenta no ano de 2016. Esses dados são mais que suficientes para justificar a exigência de
políticas públicas específicas, pois eles tornam evidente a situação de vulnerabilidade na qual estão alocados os jovens do município. Somada a
isso, há a importante função da Lei Orçamentária Anual (LOA) de estabelecer, de forma mais imediata, as tão necessárias políticas públicas, uma
vez que sua elaboração é anual, o que a faz ser próxima das ocorrências cotidianas. Tendo por fundamento teórico o segundo princípio da justiça
de John Ralws, que consiste em permitir diferenças na estrutura básica da sociedade desde que elas beneficiem os menos favorecidos, e
constatada a posição de fragilidade dos jovens, o problema que surge como norteador da pesquisa é como a administração municipal assiste os
jovens na sua previsão orçamentária. Diante dessa realidade e dos questionamentos acerca da assistência concedida aos jovens, o resumo objetiva
apontar os possíveis atos administrativos, presentes na LOA, destinados exclusivamente aos jovens. A análise documental, isto é, leitura e
interpretação dos documentos e legislações utilizadas, é o método por meio do qual os objetivos foram alcançados. E o resultado de toda essa
abordagem foi a constatação de que há 5 projetos na LOA de Japeri com foco nos jovens, distribuídos nas previsões orçamentárias de 4
Secretarias Municipais. Com efeito: na Secretaria Municipal de assistência Social e trabalho, existe a previsão do projeto “Inclusão social com uma
Juventude cidadã”, que infelizmente não possui nenhum orçamento; na Secretaria Municipal de Educação, está previsto o projeto “Manutenção e
Operacionalização da educação de jovens e adultos”, com orçamento de R$ 607.000,00 (seiscentos e sete mil reais); na Secretaria Municipal de
Esporte, estão os projetos “Incentivar os jovens no esporte” e “Promovendo a inclusão social entre jovens”, este com orçamento de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) e aquele com de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e na Secretaria Municipal de Defesa Civil, está o projeto “Promover projeto
agente mirim e agente jovem”, contemplado com o orçamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Isso demonstra que só há 3 atos administrativos
na LOA destinados exclusivamente aos jovens, sendo um deles, qual seja “inclusão social com uma juventude cidadã”, carente de orçamento, e os
demais, ambos da Secretaria Municipal de Esporte, somam uma previsão orçamentária de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo esse valor
o montante destinado exclusivamente aos jovens. Portanto, a conclusão é de que a administração municipal assiste a juventude munícipe de
forma pouco expressiva frente aos dados do ISP, pois 3 projetos não configuram uma assistência expressiva à parcela da população que é 37,6% da
vítimas nos registros criminais de Letalidade Violenta.
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RESUMO
O trabalho "Redistribuição de renda e tributação sobre grandes fortunas" foi desenvolvido no âmbito do Projeto de Pesquisa "A dialética da
instituição da tributação sobre grandes fortunas à luz da dimensão econômica e jurídica" da Estácio Jaguarari e no âmbito do Grupo de Pesquisa
CNPq "Direitos Fundamentais e Desenvolvimento". Esta pesquisa visa proporcionar respostas a pretensão fiscal de execução do imposto IGF no
território nacional. Esse por ser uma norma limitada sujeita a lei complementar, sua proposta de efetivação está pronta para ser votada pela
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) proposta para taxar as grandes fortunas. Pelo texto do Projeto de Lei do Senado 534/2011- Complementar,
passa a ser tributável todo o patrimônio superior a R$ 2,5 milhões e a cobrança do imposto se dará por faixas de contribuição, a exemplo do que
ocorre com o Imposto de Renda. O estudo do IGF, Nomen juris, Imposto sobre Grandes Fortunas, está disposto no art. 153, VII, da CF e dispõe
neste artigo que a instituição do IGF é de competência da União, devendo ser implementado através de lei complementar. O problema da
pesquisa, então, considera o seguinte: um imposto novo na Legislação Federal tem grande capacidade de impacto em toda economia nacional e o
presente estudo, nesse sentido, se debruça para verificar a possibilidade positiva ou a inconstitucionalidade de sua efetivação. Qual é a dialética da
instituição da tributação sobre grandes fortunas à luz jurídica e econômica? Em muitos governos e vários em países temos visto os impactos
referente a controversas de idas e vindas do Imposto sobre Grandes Fortunas e no Brasil esta cobrança existe de fato na Constituição de 1988,
mais está aguardando uma decisão da questão de sua relevância social para a sua ativação, momento esse do qual passa por duas vertentes e
teorias de consequências e segurança econômica, uma que defende que este serve para minimizar o problema da desigualdade social sob ponto
de vista de aplicação da legislação tributária e aproveitamento desse como um gerador de “renda extra” convertida em serviços da
responsabilidade administrativa do governo, e a outra que afirma a existência sim de “um litígio” para esse imposto, pois na verdade a obrigação
tributária não passa de uma matéria inconstitucional e dispositivo na lei abusivo e arbitrário com dupla cobrança e bitributação, uma vez que já
pesa o IR sobre operações de pessoas físicas em toda sua vida ativa e cível de bens. A partir da pesquisa bibliográfica e doutrinária, utilizando do
método dialético, constatou-se que existem duas correntes que avaliam se a utilização deste imposto serviria para promover e atuar como um
adequador para melhor redistribuição de renda, sendo esta uma função fiscal dentro da economia. O contribuinte desse imposto tem em seu
crescimento patrominial uma nova cobrança e esta definição antes de ser adotada pelo Sistema Tributário brasileiro precisara identicar a real
vantagem ou não praticabilidade desse.
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RESUMO

A presente pesquisa busca discutir a conveniência do tratamento jurídico dado ao trabalho do preso, durante a execução penal. O principal ponto
a ser estudado e demonstrado é a questão de tal trabalho não estar sujeito às disposições da CLT e também não ter, dentre suas características, a
liberdade contratual. Assim, o objeto de investigação é o questionamento da eficácia do trabalho, nestas condições, para a ressocialização do
condenado. Objetivos: O trabalho propõe-se a discutir a função de ressocialização do Direito Penal na sociedade brasileira contemporânea;
discutir e questionar as funções do trabalho penitenciário nesse mesmo contexto; analisar criticamente os pontos favoráveis e contrários ao
trabalho nos presídios; questionar a conveniência da opção legislativa brasileira a respeito do tema. Metodologia: Preambularmente, foi feito um
estudo teórico, por meio de revisão bibliográfica, sobre as finalidades da pena privativa de liberdade, com especial ênfase na teoria da prevenção
especial, discutindo a questão da ressocialização do condenado. Na sequência, foi investigado o processo de regulamentação do trabalho do preso
no Brasil, trazendo também exemplos do direito comparado, para, ao final, questionar a adequação de tal regulamentação às ideias de
ressocialização. Nesta etapa, será sendo utilizada como metodologia o direito comparado, buscando cotejar elementos do direito penal de
diferentes jurisdições, o que será feito por meio de levantamento bibliográfico. Resultados: Supõe-se que a utilização da mão de obra prisional não
configura trabalho forçado. Entretanto, os trabalhadores prisionais devem ser contratados pelas empresas somente de forma voluntária, e seus
salários, benefícios, segurança e saúde devem ser equiparadas às condições de trabalhadores livres. A pesquisa está mostrando que o preconceito
contra as pessoas que não estão exercendo atividades laborais acabou sendo transportado para a área penal, indicando erroneamente, que o
condenado só conseguiria se ressocializar, eticamente e politicamente, com o trabalho, ainda que forçado. Conclusão: Esses entendimentos são
altamente questionáveis, a intenção do presente estudo apontou para a necessidade de discutir a conveniência do tratamento legal dado ao
trabalho do preso e propor eventuais mudanças legislativas no tocante a esse assunto.
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RESUMO
O trabalho tem por objetivo a análise da atuação da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e na Câmara de Resolução de Litígios de Saúde criada pela própria Procuradoria. Uma
vez que foi estabelecida no Brasil, nos últimos anos, uma política de incentivo a resolução consensual dos litígios, a conciliação, que nasce a partir
de uma negociação entre as partes, criando novos contratos que deverão ser cumpridos, começa a ser determinada não mais apenas como uma
fase incidental do processo, mas como uma etapa obrigatória. Assim, claro é que a Procuradoria do Estado, como advogada e representante do
ente federado a qual é vinculada, também deve buscar novas formas de resoluções consensuais de conflito. Nesse sentido, o estudo tem como
objetivos a análise da atuação dos procuradores diante de um conciliador; das novas leis acerca do tema; o estudo da estrutura da Procuradoria de
forma a saber como encaram a defesa do Estado; a identificação dos casos em que os procuradores optam pela conciliação. Para esses fins foi
realizada uma análise quantitativa nas bibliografias e legislações afeitas ao tema, em destaque a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, o
Código de Processo Civil de 2015 e a Lei 13.140 de 2015 (Lei da Mediação). Também foi realizada uma pesquisa de campo no Tribunal de Justiça,
na Procuradoria Geral, ambos do Estado do Rio de Janeiro, além da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, na qual foram entrevistados um
juiz, quatro procuradores, seis servidores das Varas de Fazenda Pública e Juizados Fazendários e um mediador do Centro de Judiciário de Solução
de Conflitos, nesse momento ainda foram observadas diversas audiências de conciliação e de instrução e julgamento com objetivo de observar a
atuação do procurador quando diante de um juiz ou um mediador. Houve ainda uma análise quantitativa e qualitativa de processos entre os anos
de 2010 a 2017 em que o Estado do Rio de Janeiro era parte e de dados fornecidos pela Ouvidoria do Tribunal de Justiça referentes aos mesmos
anos, na qual foi observado se há designação de audiências, o teor das decisões dos juízes quando marcam as audiências de conciliação,
quantidade de processos em que a conciliação foi a alternativa. Após a pesquisa foi possível verificar que, em regra, não há que se falar em
conciliação quando uma das partes é o Estado, há um baixo índice de audiências e menor ainda de conciliação, constatou-se que essa vem sendo a
cultura judiciária das Varas de Fazenda Pública e dos Juizados, mesmo diante de todas as novas normas a respeito de solução consensual de
conflitos.
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RESUMO
A presente pesquisa tem o propósito de responder ao seguinte problema: De que forma a análise histórica do processo de saneamento do bairro
de Madureira reflete nos problemas sanitaristas enfrentados pela população local nos dias atuais. No primeiro momento, é importante conhecer a
história do saneamento da cidade do Rio de Janeiro para abordar a evolução deste nas questões sanitaristas e então poder compará-las
percebendo as diferenças entre o esgotamento da zona sul e do centro da cidade com o subúrbio de Madureira. A metodologia utilizada nesse
trabalho é a pesquisa exploratória com a finalidade de desencadear o processo de análise e comparação entre os problemas de falta de
saneamento enfrentados antigamente e nos dias atuais. O estudo foi pautado em pesquisa bibliográfica tendo como fonte livros e periódicos
científicos. O processo histórico do saneamento básico do bairro de Madureira, tem se como marco o início do século XVII. A primeira intervenção
foi a construção de valas responsáveis pelo escoamento de águas pluviais e dessecamento de áreas alagadiços. Porém, ao mesmo tempo a
população utilizava essas valas como meio de descarte de dejetos e lixo piorando as questões de higienistas da cidade. Já no século XVIII foi
adotado o sistema conhecido na época como “tigres” onde os dejetos e lixo doméstico eram acumulados em barris e então a noite eram
transportados por escravos para serem lançados ao mar. No século XIX, cresce a preocupação com as questões de saneamento e as intervenções
se faziam necessárias devido a ocorrência de doenças infectocontagiosas como: cólera, febre amarela, varíola, tuberculose, difteria, malária, tifo e
lepra que matou grande parte da população da cidade do Rio de Janeiro. Diante desse cenário, Dom Pedro II criou a Lei 884 que autorizava o
governo a contratar uma empresa de serviços de limpeza e esgoto. O contrato foi assinado em 25 de abril de 1857 com os empresários João
Frederico Russel, Joaquim Pereira Vianna de Lima e o inglês Edward Gotto. Porém, os empresários não cumpriram com o acordo, sendo o contrato
desfeito e transferido para a empresa inglesa The Rio de Janeiro City Improvements Company em 1863. A partir disto, a empresa City, que detinha
o monopólio desses serviços, começou a construir estações de tratamento e fazer os esgotos do centro e zona sul da cidade do Rio de Janeiro. No
bairro de Madureira, os “tigres” foram utilizados do século XVII até o século XIX além de serem responsáveis pelo transporte de água do rios ou
poços para as fazendas que ali se encontravam. Após essa data, não se tem menção do poder público atuando em Madureira. A bibliografia indica,
sem referência a uma data específica, que a população local realizou o esgotamento com a adoção de soluções individuais de tanque sépticos,
onde os resíduos eram lançados nos rios. As dificuldades encontradas durante a análise histórica foi o intervalo de tempo sem informações
precisas de 1888 até 1940. Onde, a partir de 1940 tem-se o registro que o sistema de esgotamento foi estendido para os bairros da Leopoldina
( Penha, Olaria, Ramos e Bonsucesso) e outras zonas suburbanas como Madureira. Diante disso foi possível perceber diferenças entre o
esgotamento realizado na zona sul e centro da cidade do Rio de Janeiro e do bairro de Madureira, situado na Zona Norte. Isso se deve ao fato do
Rio de Janeiro no século XVIII ter sido a capital do império sendo o centro do Rio conhecida como a porta de entrada do império de notória
importância econômica e administrativa. Se compararmos o centro do Rio com Madureira fica evidente o atraso de quase meio século da
intervenção do poder público na prestação deste serviço. Sendo assim, pretende-se dar continuidade a esse estudo investigando-se as
precariedades do serviço de saneamento no bairro e as interferências do poder público nessa área.
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RESUMO

A presente pesquisa possui como escopo a análise da Lista Suja no Estado do Maranhão como ação de repressão do trabalho escravo. Analisa o
trabalho escravo contemporâneo, como uma realidade reinventada no modo de produção capitalista, na medida em que assim como o sistema
capitalista utilizou a escravidão colonial como condição necessária para o processo de acumulação e centralização dos meios de produção, sendo
uma das alavancas mais potentes para o novo modo de produção que se formava no mundo ocidental, o mesmo sistema agora na sua forma
neoliberal continua a se apropriar do trabalho escravo. Analisa-se o contexto histórico da neo-escravidão e suas repercussões normativas,
perpassando pelo reconhecimento do problema na Corte Interamericana de Direitos Humanos e o marco regulatório na esfera internacional,
nacional e estadual. Verifica-se o Maranhão na representação contemporânea da escravatura. Observa-se que a vitimização para o trabalho
escravo está ligada às raízes culturais que durante séculos toleram este tipo de exploração, somado à impunidade, à falta de qualificação
profissional e ao isolamento geográfico que favorecem este tipo de conduta em determinadas regiões do estado. A escolha do Maranhão como
objeto de estudo se deu por duas razões. A primeira devido ao número expressivo de casos de escravidão denunciados no Estado e a segunda pela
vontade de enfrentar a discussão dos fatores fundamentais para configuração da escravidão contemporânea em nosso estado: a pobreza, o
modelo econômico concentrador de renda e gerador de exclusões sociais e a impunidade. Aborda-se a (in)constitucionalidade da Lista Suja à luz
do Supremo Tribunal Federal, que em suas decisões ora proíbe, ora autoriza sua publicação. Objetiva no âmbito geral analisar a efetividade da
Política de Combate ao Trabalho Escravo “Lista Suja” do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no enfrentamento do trabalho escravo
contemporâneo no Estado do Maranhão, bem como tem como objetivos específicos buscar compreender o desenho institucional da “Lista Suja” e
os sujeitos envolvidos no processo de implementação, analisar as relações entre o desenho da política e o formato final implementado, avaliar a
relação entre as metas propostas e as metas atingidas e identificar as condições que facilitaram ou entravaram o processo de implementação.
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RESUMO
Este artigo investiga as práticas de enfrentamento da violência contra a mulher e o reflexo no cotidiano macapaense. Levantamentos recentes têm
demostrado que Macapá é a 7ª cidade do país com mais registros de violência contra a mulher. Diante disso, buscou-se responder a seguinte
problemátic: Como é efetivado o atendimento ofertado pelo Centro de Atendimento à Mulher e a Família (CAMUF), no município de Macapá, à luz
da Lei Maria da Penha? Parte-se da hipótese que este atendimento obedece aos princípios e requisitos estabelecidos na Lei Maria da Penha, no
município de Macapá (Amapá). Para tanto, o objetivo geral deste trabalho foi investigar se o atendimento ofertado pelo CAMUF obedece aos
princípios e requisitos estabelecidos na Lei Maria da Penha. Como decorrência, os objetivos específicos foram: descrever a evolução das medidas
de proteção no combate à violência praticada contra a mulher; demonstrar os requisitos da Lei Maria da Penha; e evidenciar se os serviços
ofertados pelo CAMUF cumprem os requisitos fixados na lei. Para o desenvolvimento da pesquisa foi necessário a adoção de um encadeamento de
procedimentos metodológicos por meio, inicialmente, de vasta pesquisa bibliográfica, em livros, artigos científicos, internet e a legislação vigente.
Em seguida, procedeu-se pesquisa documental com levantamento de informações secundárias contidas no banco de dados do CAMUF, buscando
observar e analisar os diferentes aspectos que circundam o atendimento ofertado pelo órgão e se os mesmos obedecem aos princípios e requisitos
legais. Partindo-se da observação das ações desenvolvidas pelo CAMUF, aplicaram-se entrevistas semi estruturadas com funcionários do centro,
visando compreender os principais aspectos relacionados à violência sofrida pelas mulheres. Foi possível, então, identificar os principais tipos de
violências atendidos pelo CAMUF e as respectivas causas impulsionadoras. As entrevistas também possibilitaram compreender a evolução das
medidas de proteção e combate à violência contra a mulher, identificar um perfil do público atendido no Centro, bem como, das pessoas
envolvidas, como os agressores e filhos. Constatou-se que os principais motivos que levam as pessoas a procurarem os serviços ofertados pelo
Centro, é não somente a violência física, sexual, patrimonial, moral, intrafamiliar que sofrem, mas também, problemas psicológicos,
especialmente diante da situação de fragilidade provocada pela agressão sofrida. A pesquisa foi de caráter qualitativa, pois averiguou o papel do
Estado na legitimação de ações de enfrentamento contra a violência contra mulher. Em entrevista concedida aos autores deste trabalho a
coordenadora do CAMUF, afirmou que as contribuições do Estado são necessárias para o melhor desenvolvimento do trabalho e que o principal
objetivo do Centro é promover a conscientização dos direitos das mulheres. A coordenadora explicou que os trabalhos no CAMUF em Macapá são
desenvolvidos com auxílio de psicólogos, de profissionais do segmento jurídico, psicossocial e oficina terapêutica. Concluiu-se que o CAMUF
cumpre com os requisitos fixados na Lei Maria da Penha, uma vez que empodera mulheres e promove a equidade de gênero em todas as
atividades sociais; além disso, coíbe e previne a violência doméstica e familiar contra elas, mirando promover a equidade de gênero em todas as
atividades sociais como garantias da melhoria na qualidade de vida das mulheres.
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RESUMO
O parto é o momento mais importante da vida de uma mulher que sonha em ser mãe e é um evento dotado de inúmeros significados. Tudo
costuma ser preparado nos mínimos detalhes para que o grande dia seja da melhor forma possível e o seu bebê venha ao mundo saudável; o
enxoval é organizado, as consultas com o médico tornam-se mais frequentes e os dias parecem se arrastar em meio à ansiedade. Esse
acontecimento seria perfeito para todas as mães numa utopia, mas, infelizmente, a realidade pode ser cruel para muitas mulheres brasileiras e,
então, o “melhor dia de suas vidas” torna-se um pesadelo que pode persistir por anos. Até o início do século passado, os partos costumavam ser
realizados por parteiras, mulheres experientes e de confiança da família. A partir da Segunda Guerra Mundial, a prática ancestral deixou de ser tão
comum graças à institucionalização do parto. Essa mudança trouxe uma série de benefícios, porém, o que se vê atualmente é o excesso de
intervenção médica e de uso de medicamentos. Nesse período de realização pessoal, são comuns os relatos envolvendo agressão física e verbal,
omissão de informações, recusa de oferecimento de alívio para dor, lavagem intestinal e privação de acompanhante. Todas essas práticas são
consideradas violência obstétrica, porém duas das mais cruéis, talvez, sejam a episiotomia (corte do períneo) e o chamado “ponto do marido”
(ponto a mais na sutura do corte). A questão é que não há evidências científicas que comprovem que a episiotomia é eficaz e o “ponto do marido”
pode provocar dores à mulher durante a relação sexual e aumentar o risco de inflamação e problemas na cicatrização, sendo feito, na maioria das
vezes, sem a autorização da parturiente. O objetivo deste artigo é esclarecer o que é a violência obstétrica e informar acerca dos abusos e maus
tratos sofridos por mulheres de todo o Brasil ao dar à luz. Além disso, visa criticar o procedimento como violação às normas legais, em especial à
Constituição Federal. Para chegar ao resultado, foram estudados casos reais de mães que foram vítimas de violência obstétrica, principalmente as
que realizaram a episiotomia e o “ponto do marido”, e estatísticas sobre os partos no Brasil. A violência obstétrica desrespeita a dignidade, a
autonomia da vontade e a integridade física e psíquica da mulher. Em razão disso, deve ser denunciada e impedida, caso contrário, corre-se o risco
de reafirmar o patriarcalismo e o machismo na sociedade. Por fim, a partir de embasamento teórico com referências bibliográficas, esta pesquisa
tem como escopo auxiliar na reflexão da Academia Jurídica e trazer uma nova perspectiva para a realidade prática do Direito brasileiro.
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RESUMO
O presente estudo tem como proposta abordar os direitos humanos e fundamentais das mulheres, inseridas na sociedade e no mercador de
trabalho. OBJETIVO: Apresentar os aspectos de violência contra mulher enquanto cidadã e profissional. METODOLOGIA: A metodologia utilizada,
foi o embasamento em pesquisas bibliográficas, com o respaldo de consultas em livros, artigos científicos, leis e tratados. RESULTADO: O
machismo é pragmático e velado em todo o processo da vida de uma mulher, está ligado diretamente a figura feminina, que é associada ao “sexo
frágil”, onde é usada dessa falsa afirmativa para coloca-la em uma posição de submissão. No Brasil somente em 1962 com o advento do Estatuto
da Mulher Casada está deixou de ser considerada civilmente incapaz. Com a Constituição Federal de 1988 a mulher, conquistou uma situação
menos desigual, onde “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza Trazemos a baila, a realidade do cotidiano da mulher,
onde os números de violência e discriminação são elevados, de acordo com Instituto de Segurança Pública (ISP) da Secretaria de Segurança do
estado, o ano de 2016, a cada 12 minutos, uma mulher foi vítima de agressão física no estado do Rio de Janeiro. Existem 14 Delegacias de
Atendimento à Mulher no estado, sendo três na capital para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Na cidade do Rio de Janeiro
em 2017, foram registrados 6.599 crimes contra mulheres em ruas, locais públicos abertos e fechados, veículos e transportes públicos, os
homicídios de mulheres cresceram proporcionalmente mais que os de homens, desse modo, é apresentando de forma concreta que o direito de ir
e vir, assegurado pela Carta Magna. O IBGE apresentou em 2018 dados que apontam desigualdades no mercado de trabalho que as mulheres
enfrentam em relação aos homens, na formação acadêmica elas representam 3% a mais do que eles, porém, em ocupação de cargos e salários, as
mulheres caem para 30%, contra 70% dos homens. A Organização Internacional do Trabalho (OIT), revela que 52% das mulheres economicamente
ativas já sofreram assédio sexual no ambiente de trabalho, ocorre em carater de ameaças de demissão ou em troca de cargos ou contratação.
CONCLUSÃO: A análise buscou uma maior reflexão sobre a mulher enquanto agredida e desvalorizada como cidadã e profissional, simplesmente
por motivos culturais oriundos associados ao seu gênero. É de fácil e notária percepção de que o estado está desestruturado para a mulher, e a
busca pela igualdade caminha a passos lentos, friza-se que o Rio de Janeiro é um local hostil e segregador em sua extensão.
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RESUMO
O presente trabalho tem como escopo trazer à discussão os limites encontrados no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a
mulher no âmbito dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar da capital do Estado do Rio de Janeiro, cuja competência, na prática, está
adstrita a seara criminal, não obstante a previsão legal seja mais ampla, tratando de competências cíveis e criminais dos referidos órgãos
jurisdicionais. O texto parte de um estranhamento decorrente muito mais de experiências profissionais no âmbito da Defensoria Pública do Estado
do que em dados empíricos coletados em pesquisa de campo. Trata-se de pesquisa ainda em fase incipiente, que parte de uma inquietação a ser
ainda explorada mediante pesquisa empírica a ser realizada no judiciário, através de estudos de casos e entrevistas com os operadores do campo.
Os resultados iniciais sugerem o tratamento dos conflitos apenas no aspecto criminal, circunstância que sugere o viés punitivista da lei se
sobrepondo a outras formas mais amplas de tratamento destes conflitos. Duas hipóteses são suscitadas: a falta de estrutura e capacidade
operacional e de pessoal para centralizar o processo e julgamento de todas as demandas decorrentes da situação de violência doméstica, e a
experiência anterior à Lei 11340 de banalizar e desconsiderar as infrações penais praticadas contra as mulheres no âmbito doméstico. Em diversos
dispositivos legais da Lei Maria da Penha é reiterada a competência cível e criminal dos Juizados de Violência Doméstica. Não obstante, a prática
tem demonstrado que as atividades jurisdicionais no âmbito dos Juizados Especializados são adstritas a ações penais e medidas protetivas,
limitadas aos incisos I, II e III do artigo 22, da Lei 11.340. As demandas nos Juizados são instauradas necessariamente a partir de registros de
ocorrência realizados em sede policial, o que por si só demonstra os contornos penais da prestação jurisdicional. Todavia, a violência que enseja o
registro de ocorrência é apenas o cume da exteriorização do problema existente na relação afetiva, doméstica ou familiar. As questões de fundo
não são discutidas e tratadas no espaço judicial especialmente criado para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher,
cujos conflitos são devolvidos à sociedade sem qualquer intervenção judicial. Outro dado que indica esse viés exclusivamente criminal conferido à
Lei 11.340 é que as Medidas Protetivas deferidas somente mantém sua validade enquanto estiver em andamento o Registro de Ocorrência em
sede policial e a ação penal correspondente. Uma vez arquivado o Registro Ocorrência sem o ajuizamento da ação penal ou extinta esta sem a
condenação do autor do fato, a Medida é automaticamente revogada. Disto se extrai que, a existência da pretensão punitiva ou executória Estatal
é condição para a manutenção da proteção da mulher por meio de Medida Protetiva. Considerando que a Lei 11.340 prevê competência híbrida
para tratar das questões relacionadas à violência contra a mulher no âmbito afetivo, doméstico e familiar, indaga-se: qual o fundamento legal
desta interpretação de que a esfera criminal funciona como condição sine qua non para a concessão e manutenção de Medida Protetiva,
sobretudo considerando que nem todo ato de violência doméstica encontra correspondência na Lei Penal como fato típico? Este dissenso entre a
prática e a legislação traz conclusivo prejuízo ao jurisdicionado, cujo conflito não é verdadeiramente apreciado nem tratado. A violência doméstica
contra a mulher aparece apenas como fundamento para o agravamento da punição do autor do fato criminoso e justificação da suposta maior
repressão Estatal na esfera criminal, mas fica sem solução no âmbito social, deixando o Judiciário de cumprir a função de pacificação social. A
pesquisa busca descortinar as razões desse dissenso e analisar pragmaticamente as suas conseqüências, para, se for o caso, procurar caminhos que
conduzam à melhor efetividade da Lei 11.340.
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RESUMO
A pesquisa, ainda em andamento, versa sobre o tema do Desenvolvimento na perspectiva brasileira, com enfoque no exame da articulação entre
as liberdades substantivas e a expansão de capacidades humanas. Trata-se de tema relevante e atual, que se insere num dos principais eixos de
preocupação epistêmica do Seminário de Pesquisa da Estácio, os Direitos Humanos/Fundamentais. Em países de modernidade tardia, como o
Brasil, a dificuldade de concretização prática do Direito ao Desenvolvimento permanece sendo um dos maiores desafios, justificando reflexões
interdisciplinares sobre o tema, com o propósito de contribuir para o aperfeiçoamento de um quadro institucional (econômico, social, jurídico),
que permita a superação desse estado de coisas. Pauta-se a investigação pelo seguinte problema: Programas de transferência de renda como o
Bolsa Família, na forma como implementados na realidade brasileira, atendem o desiderato de remoção das formas de privações da liberdade
experimentadas pelas pessoas, contribuindo para a consolidação prática do Direito ao Desenvolvimento na perspectiva de expansão de
capacidades? O objetivo geral do trabalho é demonstrar que o direito ao desenvolvimento somente se concretizará na realidade brasileira se o
processo de desenvolvimento alcançar êxito em promover a expansão das liberdades reais que as pessoas devem desfrutar para uma vida em
dignidade. A fim de analisar a questão proposta e alcançar o objetivo assumido, adota-se como referencial teórico a concepção de
desenvolvimento como liberdade, do economista e filósofo Amartya Sen. A pesquisa, de abordagem quanti-qualitativa, baseia-se nas técnicas de
revisão bibliográfica e documental, assim como no levantamento, análise e consolidação de dados relacionados relacionados ao Programa Bolsa
Família, com recorte no município de Petrópolis/RJ. Resultados esperados: Até o momento, a investigação avançou apenas no que diz respeito ao
confronto da concepção de desenvolvimento como liberdade, focada em expansão de capacidades humanas, em relação a concepções rivais mais
restritas, que atrelam o desenvolvimento eminentemente à expansão econômica e ao crescimento da variável Produto Interno Bruto. Percebeu-se
que a concepção de desenvolvimento como liberdade, mais ampla, deve orientar especialmente os países de modernidade tardia, como o Brasil,
no que diz respeito aos fins do desenvolvimento (ao contrário das demais, cujo enfoque se encontra nos meios). Acredita-se que a análise
minuciosa sobre o Programa Bolsa Família, com o recorte e contextualização propostos, possa servir para a reflexão sobre a sua adequação e
conveniência (e, igualmente, de demais programas estruturados de modo similar), para a ampliação das liberdades substantivas das pessoas que a
ele estão vinculadas, no sentido de garantir os seus direitos básicos (participação política e social, possibilidades de evitar privações), e de criar
condições para que possam implementar os seus projetos pessoais de vida. Conclusão parcial: Se, por um lado, dado ao estado incipiente em que
ainda se encontra, momentaneamente (dados específicos serão levantados), não é possível responder de forma isenta o problema de pesquisa,
pela impossibilidade de mensurar os impactos do Programa (análise ainda por fazer), na expansão das liberdades reais que as pessoas devem
desfrutar para uma vida em dignidade; por outro, percebe-se a importância de uma concepção mais ampliada de desenvolvimento, identificada
com a expansão das capacidades humanas, para a consolidação efetiva do Direito Humano/Fundamental ao Desenvolvimento na realidade
brasileira.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é explorar os conceitos de governança e compliance para verificar a viabilidade de implementação das práticas de gestão
mais fidedignas à transparência, ao princípio democrático e à cidadania, no âmbito da Administração Pública Direta. A ideia parte do referencial
teórico delineado por Jacques Chevallier, jurista francês que descreveu as mutações do Estado e sua relação com a sociedade, diante das
ambivalências experimentadas pela arquitetura estatal moderna e as contingências do Estado Pós-Moderno. Inicialmente, foi adotada a
metodologia dialético-descritiva, a fim de desenvolver as críticas em torno do caráter privado das técnicas de tomada de decisão, propostas para
os órgãos diretamente vinculados à Administração Pública, levando em consideração os motivos que deram origem aos métodos de gestão por
governança e compliance. A complexidade do universo globalizado, a pulverização das esferas de poder, o avanço científico/tecnológico, a
consagração dos direitos fundamentais, o progresso da democracia, a difusão simultânea das informações e o prestígio à legitimidade como
parâmetro das justificativas para as escolhas públicas impactaram na dinâmica do processo decisório do Estado, exigindo a inserção de mecanismo
estimuladores da participação cidadã, ambientes propensos ao diálogo, eleição de critérios para compreensão do consenso, instrumentais e
normas de conduta voltadas para mitigação dos riscos, assim como redefinição dos sistemas de controle sobre o agir administrativo. Essas
premissas enunciam a justificativa da pesquisa em busca do redesenho das práticas de gestão, no contexto da Administração Direta,
especificamente naquilo que afeta às escolhas, que, por vezes, destoam das necessidades de primeira ordem (a depender do setor em que se
enquadra determinado órgão) e da supremacia do interesse público. Os valores axiológicos que revestem a Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 não admitem decisão de caráter arbitrário e/ou contrárias ao princípio da moralidade, servindo de limite ao exercício do poder
concentrado nas mãos dos agentes políticos e dos servidores públicos. Nessa perspectiva, a autonomia privada dos gestores e agentes dotados de
autoridade para decidir não podem sobrepor a vontade geral ou ludibriar os cidadãos, sob pena de responderem nas esferas administrativa, civil e
criminal, de acordo com a reprovabilidade de suas condutas ou a extensão dos danos causados ao interesse público primário e secundário. Vale
salientar que a proposição dos conceitos de governança e compliance surgem nessa seara como modernos mecanismos de prevenção, destinados
a inibir práticas corruptivas, fraudulentas e dissociadas dos princípios da Administração Pública. Com isso, uma vez identificado como implementar
essas técnicas diferenciadas de gestão democrática, será preciso avaliar se um modelo de gerenciamento ancorado na governança pública e no
public compliance induzirá a redução do prejuízo ao erário, potencializará mudanças na cultura institucional, resultando em maior eficiência nos
processos de tomada de decisão e na dinâmica interna para efetivação das metas, tornará as escolhas mais democráticas e legítimas, dará
consistência ao accountability, ou, por outro lado, não surtirá efeito transformador expressivo que possa levar a consagração dos ideais de boa
governança e constituir aquilo que corresponde ao Estado Pós-Moderno, descrito por Chevallier.
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RESUMO
Por muitos anos a deficiência intelectual e o transtorno mental foram uma das causas do indeferimento da capacidade jurídica, de modo que a
manifestação de vontades daqueles que assim se apresentavam era desconsiderada. Visando, pois criar um novo paradigma de capacidade civil
que a Lei n.13.146/2015 incorporou um conceito de deficiência, consagrando a capacidade jurídica plena às pessoas com deficiência intelectual e
transtorno mental. Sendo assim, diante dessa nova diretriz, que se emergiu o interesse de averiguar a eficácia dessa inovação normativa. Para tal,
se formulou o objetivo principal de analisar o exercício da capacidade jurídica das pessoas com deficiência intelectual e transtorno mental, bem
como dois objetivos específicos: a) identificar o conhecimento das pessoas com deficiência intelectual e com transtorno mental sobre o exercício
pleno de sua capacidade civil; b) estabelecer os principais empecilhos para o exercício da capacidade civil das pessoas com deficiência intelectual e
com transtorno mental. A metodologia empregada, quanto à abordagem foi quanti-qualitativa, haja vista que a pesquisa visou demonstrar e
descrever os dados coletados. Como a pesquisa envolveu seres humanos foi precedida da autorização do CONEP e do Conselho de Ética da Estácio.
Os dados foram obtidos de forma incidental, mediante inclusão aleatória de indivíduos com deficiência intelectual na APAE e com transtorno
mental no CAPES no bairro de Messejana, ambos na cidade de Fortaleza. O instrumento de coleta de dados utilizado foi o formulário, o qual era
respondido mediante a gravação autorizada dos entrevistados. Teve como critério de exclusão da população a idade inferior a dezoitos anos. A
amostra foi constituída por 29 pessoas com transtorno mental e 20 com deficiência intelectual. Da análise quantitativa observou-se que dos 49
entrevistados 29 estavam sujeitos a curatela. Da análise qualitativa inicialmente se descreveu o conhecimento da pessoa com deficiência
intelectual e com transtorno mental acerca da sua capacidade civil, o que se observou que os entrevistados com transtorno mental na sua grande
maioria desconhecia as alterações trazidas pela lei. Diversamente dos entrevistados com deficiência intelectual, onde 20 dos entrevistados, 10
conheciam as inovações trazidas pela lei, exteriorizando a vontade de trabalhar, casar e de constituir uma família. Na descrição das principais
barreiras ao exercício da capacidade civil presenciadas pelos entrevistados a amostra do CAPES relatou a existência de barreias atitudinais, bem
como a própria doença. No tocante aos entrevistados na APAE, majoritariamente afirmaram ser as barreiras atitudinais o principal obstáculo para
o exercício da sua capacidade civil. Com relação a perspectiva de vida na visão da pessoa com deficiência intelectual e transtorno mental, se
observou das respostas obtidas no CAPES que alguns almejavam se casar, construir família, ter um emprego, dentre outras conquistas pessoais; já
outros desejavam a cura da doença. Na APAE não foi encontrada nenhuma pessoa que tivesse como objetivo de vida sanar a deficiência, mas sim
metas de satisfações pessoais que vão desde constituir uma família a ter uma independência financeira. Percebe-se, pois, que o Estatuto da Pessoa
com Deficiência, não obstante ser uma lei vigente, está longe de ser eficaz, haja vista que as pessoas com deficiência intelectual e transtorno
mental ainda continuam sendo consideradas como incapazes perante a sociedade e o Judiciário. Urge, portanto, estabelecer politicas públicas que
possam criar programas para concretizar as diretrizes da nova lei, tais como levantamento de interdições desnecessárias, direcionamento para a
Tomada de Decisão Apoiada, o exercício pessoal e efetivo dos direitos da personalidade das pessoas com deficiência intelectual e transtorno
mental, bem como uma maior divulgação da lei entre essa população e comunidades.
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RESUMO
O Direito Brasileiro vem recebendo influência de teorias internacionais, que discutem um novo paradigma, designado “neoconstitucionalismo”.
Esta forma de absorver as teorias constitucionais, evidenciadas a partir da Constituição da República de 1988, envolvem premissas que podem ser
sintetizadas a partir do reconhecimento da força normativa dos princípios e de sua supervalorização associada à certa rejeição ao formalismo,
circunstâncias que se reverberam, discursivamente, através de estudos de técnicas de ponderação e de teorias da argumentação, e,
empiricamente, através do tratamento discricionário e particularizado de determinados casos concretos pelos Tribunais. Esta constatação permite
pensar sobre como os nossos Tribunais vêm resignificando a sua atuação, de modo a, eventualmente, permitir certa indissociação entre os papeis
de julgador e de legislador, autorizando que juízos morais justifiquem decisões dissonantes do conteúdo da lei. O resumo trata, portanto, dessa
problemática, partindo da hipótese de que o conteúdo indeterminado dos princípios autoriza e legitima essas práticas discricionárias. Além da
revisão bibliográfica da doutrina constitucional e da análise de pesquisas empíricas que retratam como os Tribunais Brasileiros tomam decisões
nos casos concretos, este trabalho também descreve um caso específico, recentemente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ilustra, tanto
a problemática, quanto a hipótese do trabalho. O caso abordado é um Recurso Especial, nº 621399/RS, que analisou a incidência da Lei 8009/90,
que tornou impenhorável o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar (bem de família), por dívida de qualquer natureza. O
Estado do Rio Grande do Sul ajuizou Execução Fiscal contra uma empresa. Esta empresa era constituída de distintos sócios. Nos autos do processo
foi penhorado um bem imóvel que servia de residência para um dos sócios e sua família, bem imóvel este que estava registrado em nome da
empresa, não do sócio. Ou seja, o imóvel penhorado não estava registrado em nome do sócio, mas da própria empresa devedora, o que, a rigor,
nos termos da Lei, lhe retirava a condição de bem de família (art. 1º da Lei 8009/90). O Tribunal do Rio Grande do Sul, nessa linha, entendeu que o
imóvel era passível de penhora, porque não se tratava de bem de família, nos termos da Lei 8009/90. No entanto, o STJ deu interpretação
particular para a Lei 8.009/90, e, sob o argumento textual de que aquele caso impunha “exegese humanizada”, tendo em vista que a “lei disse
menos do que queria dizer”, e, à luz do fundamento da proteção da dignidade da pessoa humana, entendeu-se por cancelar a penhora sobre o
bem imóvel, atribuindo-lhe excepcional caráter de bem de família. Ou seja, o caso ilustra que a aplicação de princípios de conteúdos vagos, como
ocorre em especial com o “princípio da dignidade humana”, no direito brasileiro, autoriza que os Tribunais, na análise de casos concretos, afastem
a Lei e se respaldem em princípios para decidir segundo suas convicções acerca do que consideram mais ou menos justo. A problemática
examinada e os seus resultados revelam, portanto, que o uso indiscriminado de princípios mascara subjetividades e opiniões pessoais, levando à
conclusão de que o atual sistema judicial brasileiro possibilita que o juiz “julgue o que quer” no caso concreto, seja para relativizar ou afastar por
completo o direito positivo e “fazer mágica” quando se “quer fazer justiça”. Os Tribunais Brasileiros, portanto, julgam com ampla liberdade de
interpretação da norma e, com isso, através do deslocamento da Lei para a interpretação subjetiva, revelam situações de discricionariedade e
escolhas morais que acabam por autorizar o intérprete a trilhar muitos (e diferentes) caminhos nos julgamentos dos processos, confundindo-se os
papeis de juízes e de legisladores.
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RESUMO
O trabalho explora a questão da incorporação de considerações de ordem social e ambiental às práticas e relatos das sociedades empresárias
cotizadas no mercado de valores mobiliários brasileiro. Trata-se de tema atual, relevante e alinhado a dois dos principais eixos epistemológicos do
Seminário de Pesquisa da Estácio, a Sustentabilidade e os Direitos Humanos. Embora a integração das práticas relacionadas à sustentabilidade já se
apresente como objeto relativamente recorrente nas análises contemporâneas sobre a atuação/governança das sociedades empresárias, o mesmo
não se pode dizer em relação à problematização central orientadora da presente pesquisa, isto é, as investigações mais específicas sobre qual o
papel a ser desempenhado em relação aos temas pelas instituições administradoras de mercados de valores mobiliários onde as sociedades
empresárias se encontram listadas/cotizadas. Portanto, o debate empreendido no trabalho, marcado por originalidade e relevância, presta-se a
contribuir com as reflexões interdisciplinares tradicionalmente cultivadas neste evento que congrega docentes/pesquisadores de diversas partes
do País. A pesquisa, de abordagem quanti-qualitativa, possui perfil exploratório e foi baseada nas técnicas de revisão bibliográfica e documental,
assim como no levantamento, análise e consolidação de dados secundários obtidos em sítios eletrônicos. Realizaram-se as principais buscas no site
da B3, instituição administradora do mercado de capitais brasileiro. O objetivo do trabalho é identificar e analisar o papel da B3 no que diz respeito
à criação e manutenção de um sistema de incentivos e monitoramento de boas práticas empresariais no campo da sustentabilidade, por parte das
sociedades empresárias listadas. Com a pesquisa, percebeu-se que por intermédio de instrumentos editados pela B3, denominados Relate ou
Explique, um no sentido da recomendação da divulgação pública de performances econômicas, sociais e ambientais das sociedades empresárias
através dos chamados relatórios sobre sustentabilidade (informes não financeiros); o outro, no sentido da inserção aos relatórios de ações e
estratégias das sociedades empresárias alinhadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, torna-se possível uma
melhor avaliação a respeito da coerência e da compatibilidade entre discursos e práticas empresariais, assim como o engajamento das sociedades
empresárias nos temas que lhe são direta ou indiretamente relacionados. Resultados da pesquisa indicam que os instrumentos Relate ou Explique
editados pela B3 acarretaram evolução nas boas práticas de governança nessa área, com incremento da transparência em matéria de informes
sobre sustentabilidade empresarial e, na sequência, também no que diz respeito à inclusão, aos relatos sobre sustentabilidade, de ações e
estratégias das sociedades empresárias voltadas ao atingimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações
Unidas. Conclui-se que, embora disponha somente de instrumentos que caracterizam direito brando/flexível, a instituição administradora do
mercado de capitais brasileiro, B3, tem desempenhado um importante papel indutor da sustentabilidade empresarial por intermédio de um
sistema de incentivos e monitoramento. No primeiro aspecto, situam-se as recomendações constantes dos instrumentos Relate ou Explique
(direito brando/flexível); no segundo, situam-se o monitoramento das adesões às boas práticas de governança nas áreas e a divulgação, ao público
em geral, de informações detalhadas sobre as sociedades empresárias que cumprem (nesse caso, com a indicação do local onde podem ser
encontradas as informações referentes aos relatos de cada uma das sociedades empresárias) ou não cumprem (nesse caso, com referências ao
porquê) as recomendações relacionadas à sustentabilidade e aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
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RESUMO
A pesquisa trata do fenômeno do pluralismo jurídico, identificado no contexto da comunidade indígena do Barro, localizada na Terra Indígena
Raposa Serra do Sol, no Estado de Roraima. Dentro da temática proposta, a pesquisa visa esclarecer se é possível associar a teoria do pluralismo
jurídico à sistemática de solução de conflitos adotada na comunidade. O objetivo é associar o fenômeno do Pluralismo Jurídico aos métodos de
solução de conflitos internos, utilizados pela comunidade. As premissas teóricas sustentam-se a partir da definição de Pluralismo Jurídico como um
sistema jurídico, formal ou informal, próprio de sociedades em posição de vulnerabilidade social e/ou olvidadas pelo aparato estatal que no
exercício da autodeterminação local e visando a sobrevivência social, optam pela solução de conflitos internos, a partir de métodos culturais e
práticas reiteradas da comunidade local. Corroborando com a teoria do Pluralismo Jurídico, destaca-se as inovações trazidas ao sistema jurídico
nacional a partir da Constituição Brasileira (artigo 231) que reconheceu ao indígena, como direito fundamental, além da posse das terras que
tradicionalmente ocupam, o exercício de sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. No plano internacional, o Brasil é
signatário da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que dispõe, no artigo 8º, o respeito as práticas jurídicas internas das
comunidades, desde que, compatíveis com os Direitos Humanos internacionalmente reconhecidos e os Direitos Fundamentais da ordem
constitucional interna. Para análise dos resultados propostos, o método foi construído a partir de uma abordagem qualitativa, de caráter
exploratório e bibliográfico para as fontes teóricas e o confronto com a análise de documentos fornecidos pelas lideranças comunitárias da
Comunidade do Barro. Fixada a matriz teórica do fenômeno do Pluralismo Jurídico e, a fundamentação legal do fenômeno a partir da
interpretação das fontes supramencionadas (Constituição Federal e Convenção 169 da OIT), os documentos apresentados: Regimento Interno da
Região – confeccionado pela Comunidade do Barro e Termo de Prestação de Serviço Temporário Comunitário do Indígena T.S.A.G, demonstram no
primeiro momento a tentativa de formalização de regras de convivência de natureza consuetudinárias, com destaque ao artigos 5º e 6º, este
impõe as lideranças o combate a “bebedeira” e aquele impõe ao crime de furto a pena de trabalho comunitário, ou seja a comunidade está em
processo de autoconstrução jurídica, com apenas algumas normas convergentes ao ordenamento estatal. O segundo documento apresenta um
método formal de julgamento e imposição de pena a partir da deliberação comunitária, logo, outra maneira de resolver conflitos internos e fixar
penas sem o uso do aparelho estatal. A partir da análise dos documentos e da teoria apresentada, conclusão é que na convivência interna da
Comunidade Indígena do Barro resta evidente não apenas a prática reiterada de um sistema jurídico próprio, de natureza consuetudinária e
adaptado as questões internas da comunidade (verificado, por exemplo no combate a “bebedeira”), mas também, o processo de formalização
destes instrumentos, demonstrado pelo regimento interno escrito e pelo termo de julgamento, também escrito. Deste modo, a legislação
nacional, autorizada pela Constituição Federal e pela Convenção 169 da OIT deve facilitar o reconhecimento destas fontes alternativas ao direito
estatal e protege-las, como direito fundamental destes indígenas.
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RESUMO
O presente trabalho decorre de pesquisa em andamento no estágio de Pós-Doutoramento vinculado ao Programa de Pós-Graduação strictu sensu
em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e apresenta como tema a objeção de consciência, cuja delimitação está centrada na
perspectiva de investigar sua relação com a judicialização da educação a partir da jurisprudência brasileira após a Constituição Federal de 1988,
tendo como ambiente de investigação o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, em julgados relacionados à seção judiciária do Rio de
Janeiro, e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Para Correia (2015, p. 13) “a objecção de consciência constitui um tema importante
em qualquer lugar ou tempo”. O desafio que se coloca para a pesquisa, ao articular os temas objeção de consciência e educação, decorre dos
dilemas e de escolhas que possam surgir a partir de um possível confronto de interpretações a partir das escrituras e das leis, pois remete a uma
reflexão feita por Habermas (1997), ao discorrer sobre a dificuldade que teve ao se deter em discussões especializadas do Direito e o respeito que
desenvolveu em relação à área, destacando a importância de sugestões voltadas para a clarificação da compreensão paradigmática que serve de
pano de fundo ao direito e à moral. O problema da pesquisa em andamento: Quais os fundamentos empregados pelos tribunais no julgamento de
casos relacionados à educação em que o conflito de interesse submetido ao Poder Judiciário envolva o exercício do direito à objeção de
consciência? O objetivo geral consiste em analisar o direito à objeção de consciência e sua relação com a judicialização da educação, tendo a
pesquisa os seguintes objetivos específicos: a) Investigar os antecedentes históricos e documentais relacionados ao direito à objeção de
consciência de modo a contextualizar o tema no contexto internacional e no ordenamento jurídico brasileiro; b) Mapear as categorias de conflitos
de interesse submetidos ao Poder Judiciário que tenham por fundamento exercício do direito à objeção de consciência e selecionar os casos
relacionados à educação; c) Examinar os fundamentos empregados pelos tribunais no julgamento de casos relacionados à educação em que o
conflito de interesse submetido ao Poder Judiciário envolva o exercício do direito à objeção de consciência. A metodologia pode ser sintetizada em
pesquisa documental e bibliográfica. Objeção de consciência: delimitação conceitual. O tema objeção de consciência requer algumas cautelas na
exposição, uma vez que que, em sua abordagem, o pesquisador adote algumas cautelas que permitam ao leitor perceber o contexto em que a
abordagem está sendo feita, no esforço empreendido para a sua delimitação conceitual. Essa cautela se faz necessária de modo que se possa
pensar em diferentes variáveis, tais como: (1) se o recorte da abordagem se desenvolve no tempo presente ou em algum outro momento da
história da humanidade; (2) se possível identificar sobre qual fundamento se pretende exercer a objeção de consciência; (3) se o fundamento
decorre de um documento internacional ou nacional; (4) a natureza do documento sobre o qual se fundamenta o exercício da objeção de
consciência. Esse rol é meramente exemplificativo e se presta apenas para um esforço inicial de problematização de diferentes questões que
podem estar relacionadas ao tema. As obras de Albendea (1988), Born (2104), Cattelain (1973), Correia (1993) Guzman e Miralles (2006), Major
(1992), Roca (1993) proporcionaram ao pesquisador, até a presente etapa de estudos, a percepção do quanto o tema objeção de consciência é
desafiador. Como aponta Born (2014, p. 13) “o imperativo de consciência protegido pela Constituição [brasileira] e pelas convenções
internacionais de direitos humanos carece da identificação das liberdades a serem protegidas e a delimitação do seu exercício para serem
efetivadas”.
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RESUMO
O presente resumo expandido tem como finalidade tratar a respeito da essencialidade de se adotar a organização de um pensamento baseado na
complexidade para se compreender a razão de ser e as consequências desse novo capitalismo: um capitalismo flexível, baseado no lucro a curto
prazo, marcado pelo abandono da rigidez das organizações hierárquicas e pela eclosão da reengenharia das corporações, com risco e flexibilidade,
no qual o que é crucial é se reinventar a todo instante. Para tanto, utiliza-se uma metodologia qualitativa por meio de levantamento bibliográfico.
Mas o que seria o pensamento complexo? Como a sua ausência prejudicou a ciência econômica e fortaleceu uma visão mutiladora e
unidimensional da realidade? O raciocínio cartesiano, este que prevalece no ocidente desde o século XVII, escasseou o diálogo entre ciência e
filosofia, criando uma inteligência cega e formando um pensamento reducionista que só consegue vislumbrar as partes e não o todo complexo.
Neste cenário, o sujeito é dispensado, ou seja, é encarado como um ruído, uma perturbação. Este pensamento reducionista e unidimensional, que
não é favorável ao diálogo entre os saberes, que simplifica teorias e impossibilita a compreensão da realidade, pode ser observado na ciência
econômica pelo gradual distanciamento entre economia e ética. A corrente dominante da economia positiva não só se esquivou da análise
econômica normativa como também abandonou as complexas considerações éticas que afetam o comportamento humano real, reduzindo o
homem ao comportamento unicamente auto-interessado. A concepção de racionalidade como auto-interesse, necessariamente implica em uma
rejeição à ideia de motivação associada à ética. Empenhar-se para ter o que se deseja pode fazer parte da racionalidade, e isso pode, inclusive,
englobar o esforço por objetivos desvinculados do auto-interesse, os quais o sujeito pode valorizar. A racionalidade não necessariamente requer a
maximização do interesse pessoal. Assim, aquele que entende que o afastamento da maximização do auto-interesse é uma prova de
irracionalidade, deve estar ciente que possuirá como resultado uma negação da função da ética na real tomada de decisão. Apesar destas críticas,
o “homem econômico”, isto é, aquele que atua na busca de seus próprios interesses, de acordo com a suposição tradicional da economia, é a
teoria que melhor representa o comportamento dos seres humanos, mesmo que sejam raras as constatações de fatos reais, fornecendo assim os
fundamentos do comportamento para a teoria econômica, bem como servindo de base para o que é ensinado aos estudantes de economia. Além
disso, é fundamental apontar os transtornos causados pela simplificação e redução que pairou sobre os ensinamentos de Adam Smith e ajudou na
construção dos alicerces de uma economia que possui uma visão insuficiente e restrita da realidade. Smith julgava, como qualquer um julgaria,
que muitas de nossas ações são realmente auto-interessadas e que algumas dessas atitudes produzem bons resultados, entretanto tal motivação,
de forma alguma, foi considerada por ele como suficiente para garantir a existência de uma boa sociedade. O fato de Smith ter analisado que
transações mutuamente vantajosas são comuns, não necessariamente aponta em absoluto que ele entendia que o amor-próprio poderia
unicamente ser um garantidor de uma sociedade justa. Com isso, verifica-se como a ausência de um pensamento complexo é prejudicial para a
ciência econômica e para a formação de uma sociedade mais humana, direcionada para as virtudes como a lealdade, a confiança e a
responsabilidade, e não fundamentada apenas no lucro e na busca da satisfação do auto-interesse. É indispensável o diálogo entre a nova
economia e a ética para que não se forme um entendimento reduzido da realidade e não se promova um capitalismo predatório. A sociedade não
está fadada aos anseios da nova economia. O ser humano é complexo e não pode ser encarado de forma simplificada pela ciência econômica.
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RESUMO
O crescente protagonismo dos governos subnacionais (municípios, departamentos, províncias, cantões, regiões, estados-federados, etc), atuando
em diversas arenas político-institucionais das relações internacionais (locais, regionais e globais) e interagindo com diversos atores das RI como os
Estados, as organizações internacionais, as empresas e instituições da sociedade civil como as ONGS, representa um fenômeno que ganha
relevância no cenário internacional contemporâneo. A pesar do fenômeno da paradiplomacia já se manifestar nos anos de 1960 na Europa, é
somente a partir dos anos 80 que o conceito é cunhado na literatura especializada anglo-saxã (Michelman e Soldatos, 1990; Ribeiro, 2009; Maira,
2010; Aldecoa e Keating, 2013; Aprigio, 2016). Desde então, o fenômeno tem sido estudado em diversas partes do mundo contribuindo para o
enriquecimento conceitual das ciências sociais e das Relações Internacionais. No âmbito da América Latina e, em particular do Mercosul, este
fenômeno também se evidencia-se nas numerosas parcerias, alianças e redes de governos subnacionais. Enquanto fenômeno político-institucional
relativamente novo, a paradiplomacia desafia as ciências sociais e as teoria das relações internacionais a repensar os tradicionais conceitos e
teorias interpretativas das relações sociais contemporâneas (Yahn, 2013; Wanderley e Vigevani, 2005; Vigevani, 2004). O presente trabalho visa
analisar a cooperação entre os governos subnacionais do Brasil e o Uruguai em torno do projeto de integração regional “A Rota Internacional
Jesuítica Sul-americana”. O projeto foi lançado em 2016 e dele também fazem parte Argentina Paraguai e Bolivia. Esta iniciativa envolve os
governos federais, estaduais e municipais e integra setores empresariais e organizações da sociedade civil dos respeitivos países membros. A
iniciativa conta com o poio financeiro do Programa Global de Crédito do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a Integração
Regional dos Países da Bacia do Prata que tem como objetivo de incrementar o turismo regional e abrir a Rota das Missões Jesuíticas aos turistas
de todo o Mundo. A iniciativa prevê investimentos de US$ 100 milhões para os cinco países. O ministro do turismo do Brasil do atual governo já
assinou a carta de ingresso neste programa. Do ponto de vista metodológico, questiona-se a efetividade da cooperação entre órgãos municipais
em torno de um tema de interesse comum como é o setor do turismo religioso. Em termos de delimitação a pesquisa foca nos esforços da
secretaria de turismo do governo de Maldonado no Uruguai e no setor de Turismo e na Coordenadoria de Relações Internacionais da Prefeitura do
Rio de Janeiro. Visando o levantamento das informações desta partes, já foram feitos os contatos com estas instituições para a realização de
entrevistas com gestores de Maldonado e Rio de Janeiro. Considera-se como hipótese, em consonância com a literatura sobre paradiplomacia
internacional e a relativa à integração regional da América do Sul, que os governos subnacionais desenvolvem um fluxo de cooperação efetivo em
sintonia com a política externa dos governos centrais visando a cooperação, a transferência de tecnologia e a troca de conhecimentos técnicos
objetivando a melhoria na gestão pública municipal. O trabalho realiza-se no ambito do Programa de Pesquisa de Produtividade patrocinada pela
Universidade Estácio de Sá e no momento encontra-se em fase de desenvolvimento. O trabalho estrutura-se em três partes. Na primeira
apresenta-se um arcabouço teórico e conceitual do fenômeno da paradiplomacia no mundo e na América do Sul. Na segunda parte analisam-se os
antecedentes da cooperação em termos de paradiplomacia entre o Uruguai e o Brasil. Na terceira parte analisam-se os esforços de promoção do
projeto Rota Internacional Jesuítica sul-Americana por parte dos governos subnacionais do Brasil e o Uruguai. Na presente data a pesquisa
encontra-se na fase de início da escrita do capitulo I.
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RESUMO
Analisamos a presente pesquisa daanalisa a história do projeto de imigração chinesa para o Brasil no século XIX, entre 1870 e 1890, conhecido
como “Questão Chinesa”, a partir da produção iconográfica da Revista Illustrada de Angelo Agostini, produzida no Rio de Janeiro. O material
veiculado na revista aborda o assunto de forma complexa ao tratar de questões sócio-políticas que permeiam não só o imaginário brasileiro, mas
que estavam expressas através de discursos e resoluções políticas. O objeto foi tratado com uma abordagem internacional visto que, a Questão
Chinesa brasileira se deu no Brasil Imperial devido a ações semelhantes em outros países do continente americano que acaloraram os debates em
âmbitos sociais, culturais e políticos. Há também, através da Revista Illustrada, a representação dos chineses e sua construção de estereótipo
através da construção de uma identidade nacional. O projeto de imigração chinesa surge como uma espécie de alternativa para substituição da
mão de obra negra escravizada que, desde a primeira metade do século XIX, era cobrado o seu fim em território brasileiro. As análises, portanto,
deram-se através de conceitos como sistema-mundo, economia-mundo, historia atlântica e também do âmbito cultural das relações
internacionais. Para a questão em si nunca houve uma resolução, mas os debates e as representações iconográficas presentes na Revista Illustrada
nos renderam uma fonte riquíssima de estudo e ainda pouco trabalhada. A questão da imigração chinesa no Brasil era desde o início uma questão
fantasma, impossível de ser resolvida. Os discursos políticos iam de todos os lados para tratar da questão, porém sempre com a tratativa racial
sobre os chineses. A temente crise da lavoura resolveu-se por outros meios, que não o chinês, e como podemos observar, o projeto nunca foi
transitório, pois o que se desejava era um novo processo de escravidão. Graças também aos discursos e a investidas internacionais tanto
brasileiras, quanto de outros países a questão acabou sendo deixada de lado. A China só apareceu no contexto brasileiro devido a experiências
internacionais que entraram no conhecimento nacional, como nos EUA, Canada, Jamaica, México e Peru. Reforçamos, portanto, a nossa análise de
sistema mundo econômico e de história atlântica, ao entendermos que o processo brasileiro foi devido não somente a crise do sistema capitalista
internacional frente ao novo modelo de produção e consumo imposto pela Inglaterra. Não apenas a questão econômica foi forte nesse contexto, a
questão social e cultural também. A China enfrentava uma forte crise devido as Guerras do Ópio e as constantes invasões, dessa maneira seu povo
necessitava também migrar. A Inglaterra, portanto, enquanto potência europeia pode, de certa maneira, tendo em princípio as suas necessidades,
influenciar de diversos modos um sistema internacional frente a sua economia crescente. Podemos citar também as diversas incursões
empresariais de iniciativa privada para a resolução de problemas governamentais. Não somente no Brasil, mas em outros países como Estados
Unidos, Peru e Cuba, foram realizadas viagens até à China para a cooptação de coolies. Os contratos firmados, forçosamente ou não, podem ser
lidos como uma expansão do processo migratório dos aliens, ou seja, migrantes que em um determinado país acabam não representando seus
próprios interesses e que não tem a quem recorrer, em uma clara supressão dos direitos humanos. Mais uma vez tentou-se com que a macha da
sociedade mundial fosse reproduzida de novo: a escravidão. As charges e a Revista Illustrada nos mostraram que o processo não foi somente
econômico. O âmbito cultural e social teve uma forte relação dentro do seio brasileiro. A Revista serviu para: construir o estereótipo nacional
frente ao estrangeiro; construir o estereótipo do chinês e de um possível campesinato no Brasil do século XIX; divulgar e denunciar o que
aconteceria com o chinês caso o processo de imigração realizado.
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RESUMO
A intensa urbanização que as cidades vêm sofrendo, integrado a um mal planejamento, causa inúmeros danos ao meio ambiente, e
consequentemente promove impactos sobre a saúde, o conforto e as atividades dos citadinos. As praças têm papel fundamental na melhoria do
microclima e do conforto térmico, além da melhoria da qualidade do ar, facilitam o escoamento e absorção das águas pluviais, minimizando as
enchentes e enxurradas. Logo, faz-se necessário o planejamento da arborização em praças públicas nas grandes metrópoles, pois é fundamental
para o desenvolvimento dessas cidades. A cidade de Fortaleza não possui um estudo do modelo de arborização adotado em suas praças, assim
como um planejamento que privilegie árvores mais adaptadas ambientalmente e funcionalmente, de preferência nativas, que atendam às
necessidades climáticas e sustentáveis. Objetivo desse trabalho foi analisar, identificar, quantificar espécies arbóreas existentes em praças públicas
de Fortaleza, além de estudar as influências das mesmas no conforto térmico e malha urbana. Como objetivos de natureza específica se destacam:
analisar as temperaturas em face da cobertura vegetal em diferentes materiais de piso (cimentado e grama), considerando incidência solar direta e
indireta conceber um documento contendo as espécies arbóreas existentes nas praças públicas em questão, analisar o estado fitossanitário das
espécies existentes mostrando aquelas que estão potencialmente afetadas por pragas e doenças, mapear aquelas espécies que tem influência em
pisos, sistemas e redes elétricas e hidráulicas dos espaços. A natureza da pesquisa é qualitativa e quantitativa, quanto aos objetivos é classificada
como exploratória e quanto à técnica de obtenção de dados. O presente trabalho foi realizado por meio de excursões a pé em praças públicas de
Fortaleza, a saber: Praça Bárbara de Alencar, Praça Clóvis Beviláqua, Praça do Ferreira, Praça João Gentil, Praça José de Alencar, Passeio Público,
Praça Luíza Távora, Praça Portugal, Praça Otávio Bonfim, Praça Monte Castelo e Praça Martins Dourado. Uma planilha padrão foi utilizada para
anotação dos dados obtidos nos locais, assim como máquina fotográfica. Foi utilizado um termômetro digital infravermelho Modelo ST-500 para
medição de temperatura em campo. Foram desconsideradas para o estudo, árvores mortas, mudas, arbustos e forração, consideraram-se apenas
árvores cujo porte seja maior que 3 metros, e a aferição de temperatura foi obtida em dias ensolarados e no mesmo horário (às 11:30 da manhã).
Foram registrados 971 indivíduos distribuídos em 19 famílias, 76 gêneros e 62 espécies nas praças estudadas. Observou-se que o número de
espécies exóticas (59,84%) supera o número de espécies nativas (40,16%), constatou-se que há grande predomínio da família Arecaceae (32,03%),
e em seguida a família Fabaceae (16,27%) em todas as praças estudadas. Detectou-se diferenças significativas nas temperaturas das praças
estudadas. Em especial, na Praça Barbara de Alencar, onde registrou-se diferença de 21°C entre piso cimentado sob incidência direta dos raios
solares, e piso cimentado sob a copa das árvores. Observou-se que há influência das árvores sobre a malha urbana (19,71%), em especial na fiação
elétrica aérea. Com isso, constatou-se que há pouca diversidade de espécies arbóreas haja vista a família Arecaceae represente 32,03% das
espécies analisadas. Observou-se a influência real da cobertura vegetal no conforto ambiental das praças, no que diz respeito a temperatura. E
também, a influência das árvores na malha urbana, como: quebra de calçadas, e interferência na fiação elétrica aérea. Logo, espera-se elaborar
um manual para cada praça onde poder-se-á sugerir espécies mais adaptadas, que propicie maior conforto térmico e menos influência à malha
urbana.
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RESUMO
As fachadas são componentes importantes da envoltória do edifício, definindo forma, participando por vezes da função e da estrutura, se
caracterizando como elemento forte no tripé vitruviano. Em climas quentes e úmidos, essa pele da edificação transmite calor e se protege do sol
através de medidas ativas e passivas de controle térmico. O presente trabalho é fruto de uma investigação sobre a adaptabilidade das fachadas
principalmente em relação aos condicionantes térmicos, estabelecendo também um panorama tipológico urbano na região central de Niterói (RJ).
A percepção que usualmente têm-se de um edifício é fornecida pela harmonia de sua fachada. Contudo, além da tríade vitruviana, cabe a ela
resguardar requisitos econômicos, funcionais e também ambientais térmicos, acústicos e lumínicos. Assim a fachada é responsável por meio de
diversos artifícios a propiciar condições estáticas de conforto térmico para seus ocupantes, otimizando os aspectos positivos da iluminação e
ventilação, e minimizando os impactos negativos. Em edifícios não-residenciais, mais da metade dos custos de eletricidade provém do uso de
iluminação e ar condicionado. Segundo GHISI (2007) 64% do consumo de energia nesses edifícios vem do ar-condicionado. A utilização de medidas
passivas nas envoltórias é uma estratégia importante para reduzir os custos energéticos e conceber um espaço confortável termicamente ao
usuário. Esse estudo busca identificar e classificar as principais medidas passivas utilizadas nas fachadas de edifícios não-residenciais no centro de
Niterói/RJ. Com base nesse levantamento, será possível analisar quais são as principais medidas adotadas para o conforto térmico e eficiência
energética nas fachadas e em que medida essas soluções são utilizadas em comparação com medidas ativas de conforto térmico. Para tal, foram
realizadas análises in loco objetivando perceber qual padrão de ocupação dos edifícios e como isso relaciona-se com artifícios de proteção solar,
materialidade e soluções de arquitetura. Tendo em vista a revisão bibliográfica, foram utilizadas metodologias já testadas em edifícios de clima
quente e seco, adaptando as mesmas ao clima quente e úmido. A partir de um levantamento fotográfico e medições realizadas nos edifícios nãoresidenciais, se construiu um mapa para cadastramento e análise destes dados. Os resultados apontam que ainda existem diversos casos de
edificações de menos de 30 anos com pouca adaptabilidade aos critérios de conforto térmico e eficiência energética. Contudo, edifícios com mais
de 30 anos apresentaram soluções interessantes de adaptabilidade das fachadas, sobretudo aqueles que sofreram influência do modernismo dos
anos 50. Ademais, em decorrência do Estilo Internacional algumas composições de fachadas apresentam uma forte presença do vidro, que quando
empregado sem proteções ou boa relação com a insolação no local, pode levar a queda na eficiência energética, reforçando as reflexões
apontadas por SECCHI (2009). A partir dos resultados, será possível posteriormente estudar as medidas passivas em função do consumo
energético desses edifícios e hierarquizar essas soluções arquitetônicas e seus potenciais.
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RESUMO
A presente pesquisa compreende uma revisão narrativa de publicações técnico científicas específicas relacionadas aos temas Sustentabilidade e
Conforto Ambiental, apresentados em dois periódicos especializados em Arquitetura dos Ambientes de Saúde. Foram definidas duas instituições
que atuam no segmento da Arquitetura e Engenharia para edificações hospitalares. A Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício
Hospitalar (ABDEH), no Brasil, e a International Federation of Hospital Engineering (IFHE), entidade que agrega outras associações de países com
semelhante atuação em todos os continentes do mundo, publicam periodicamente revistas especializadas em arquitetura e engenharia para
ambientes de saúde que são importantes referências para profissionais e estudiosos no assunto: Revista Ambiente Hospitalar e IFHE Digest.
OBJETIVOS: Realizar revisão de literatura especializada em Arquitetura dos ambientes de saúde, apresentar a frequência de publicações
relacionadas à Sustentabilidade e Conforto Ambiental e identificar categorias de análise dos conteúdos mais prevalentes. MÉTODO: Foram
considerados os estudos publicados nas revistas já citadas e nos Anais de Congressos realizados bianualmente pela ABDEH em distintas Regiões do
Brasil. Este levantamento visa consolidar os artigos publicados no período entre 1 de janeiro de 2010 até 31 de dezembro do ano de 2017, cujas
abordagens de interesse eram especificamente aplicáveis às soluções de Sustentabilidade e Conforto Ambiental em estabelecimentos assistenciais
de saúde. RESULTADOS: Foram identificados e posteriormente analisados um total de 219 artigos, sendo que cerca de 16% das publicações
estavam relacionadas ao tema Conforto Ambiental e 14 % eram referentes à Sustentabilidade. Na IFHE Digest encontrou-se a maior proporção de
artigos sobre Sustentabilidade, aproximadamente 78% dos artigos publicados nesta revista, no período, representando estes 11% do total de 219,
podendo-se inferir que há grande interesse e importante destaque para a busca de soluções projetuais sustentáveis em Arquitetura Hospitalar, na
maior parte dos países membros da IFHE. Como categorias de análise dos conteúdos mais prevalentes, foram identificadas 5 (cinco) principais:
Sustentabilidade e Tecnologias, Sustentabilidade e Equipamentos, Conforto e Materiais de Revestimentos, Conforto Sustentável e Conforto
Humano. CONCLUSÃO: Apresenta-se crescente o interesse por conhecimento e desenvolvimento de pesquisas em relação aos temas
Sustentabilidade e Conforto Ambiental nos projetos de Arquitetura para hospitais e outros serviços de saúde, demonstrado através do
reconhecimento da seleção dos temas para publicação recente em periódicos de entidades especializadas, no mundo, mas também no Brasil. Estes
temas devem ser considerados na discussão sobre competências e habilidades relacionadas à formação universitária de futuros arquitetos, assim
como no incentivo a pesquisas específicas no país, tendo em vista o interesse de toda a coletividade, considerando a utilização racional e justa de
recursos, os aspectos de direito à saúde e a condições dignas de atendimento nos serviços.
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RESUMO
O presente trabalho foi desenvolvido em uma pesquisa de iniciação científica promovida pela Universidade Estácio de Sá e tem o objetivo de
abordar a questão da implantação inadequada de estruturas localmente indesejadas no espaço da cidade, como podem impactar na morfologia
urbana e afetar de forma negativa a vida de seus habitantes. Seu objetivo é verificar que impactos específicos podem ser gerados na ambiência
urbana e aprofundar discussões sobre estruturas que, embora sejam indispensáveis para o bom funcionamento das cidades, de modo geral
interferem negativamente no seu entorno imediato como, por exemplo, estações de tratamento de esgoto, cemitérios, supermercados e área
portuária. Analisa-se, através de um estudo de caso, como estes impactos negativos estão significativamente relacionados a um modo de
implantação inadequado, que gera rupturas na forma urbana, podendo afetar a qualidade de vida das pessoas porque acabam fazendo com que
estas prefiram não passar próximo a esses terrenos tornando a área cada vez mais erma. Sua relevância se dá pelo número escasso de materiais
específicos sobre este tema. O trabalho busca incentivar novas pesquisas e debates sobre como estes equipamentos podem afetar a vivência nas
cidades quando implantados de qualquer maneira sem levar em consideração a maneira de se conseguir causar menos impacto ao tecido urbano.
Foi escolhida como objeto de estudo a Subestação de Energia de São Lourenço, localizada no bairro de mesmo nome na região pericentral de
Niterói por ser próxima a outros equipamentos localmente indesejáveis, podendo perceber como estas têm impactos em sua vizinhança e
influenciam no fluxo de pedestres e na relação dos seus habitantes com essa área da cidade. A partir da fundamentação teórica foi elaborado uma
série de critérios para o levantamento e análise dos objetos estudados. Foram feitas coletas dos dados do recorte da área central de Niterói, Rio de
Janeiro e produção preliminar de mapas referentes a essa região; identificação e localização de estruturas localmente indesejáveis com base no
recorte espacial escolhido e seleção daquelas que se enquadraram em um sistema infraestrutural, para o qual optou-se pelo sistema elétrico. A
subestação de energia foi escolhida como estudo de caso - para ser analisada a partir dos métodos e autores da bibliografia - visto que localiza-se
próximo a outros equipamentos considerados como enclaves (como uma penitenciária, supermercados e estação de tratamento de água) tendo,
então, um entorno prejudicado por estes. Foi realizada coleta de dados sobre esse equipamento relacionado a suas características físicas e
históricas; organização desses dados em peças gráficas e tabulações; análise da condição paisagística e morfológica da estrutura selecionada.
Através das visitas em campo foi possível vivenciar esses aspectos negativos e perceber que a má implantação desses equipamentos de fato
influencia na vida da cidade, causam sensação de insegurança, monotonia e falta de permeabilidade pela quadra sendo comprovada, também,
pela baixa movimentação de pedestres. Além disso, após realizar conversas com os moradores mais antigos da região foi descoberto que a
subestação, hoje, ocupa o lugar de uma antiga área de lazer que esses residentes costumavam usar como ponto de encontro e diversão,
agravando ainda mais o impacto que este equipamento trouxe para a região. Conclui-se então que, de fato, é necessário tomar cuidado na hora de
projetar e implantar esses equipamentos na cidade, visto que podem causar um impacto significativo a vivência das pessoas na mesma; seja por
ocupar um grande lote, não agregar nenhum atrativo ao entorno com seus muros monótonos e altos e por causar a sensação de insegurança pelo
esvaziamento de pedestres dessas áreas.
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RESUMO
O presente trabalho é desenvolvido no âmbito de uma pesquisa de Iniciação Científica na Universidade Estácio de Sá. Trata-se de estruturas
localmente indesejáveis e os impactos que elas ocasionam na morfologia urbana na região central de Niterói, com foco na parte histórica das
origens da cidade e processo de ocupação do território. Estruturas localmente indesejáveis de modo geral são áreas industriais e equipamentos
infraestruturais, enclaves como cemitérios, áreas de tratamento de esgoto e subestações elétricas. Comumente são implantados em terrenos de
forma inadequada, frutos de um processo histórico de ocupação. Por receio e desconforto, os pedestres evitam caminhar no entorno dessas
estruturas e, consequentemente, a região fica vazia gradativamente, o que gera insegurança e desconforto. Os objetivos deste trabalho são
descobrir as relações entre os objetos de estudo e seus modos de implantação, de acordo com os planos urbanísticos realizados na cidade.
Investigação da conexão entre o histórico de ocupação do território, observar potenciais patrimônios arquitetônicos, verificar as relações entre as
implantações das estruturas pesquisadas e ocupação desta região do município. Diferenciar tratamentos dados às áreas mais ativas em relação às
áreas danificadas do recorte espacial que ocorre nas redondezas do bairro Centro de Niterói. A metodologia parte de uma revisão bibliográfica
sobre temas como morfologia urbana e cidades contemporâneas em conjunto com a coleta de dados da história de Niterói, edifícios históricos,
estruturas localmente indesejáveis e planos urbanísticos. Há a produção da linha do tempo que apresenta principais fatos históricos, elaboração de
mapas com localização das estruturas localmente indesejáveis, edifícios históricos, traçados urbanos e principais planos urbanísticos. Há a
verificação de iconografia, compara-se traçados urbanos dos mapas antigos com o atual. Por último, a investigação das correlações entre as
estruturas localmente indesejáveis e os planos urbanísticos aplicados no município com uma análise geral da reunião das informações adquiridas.
Como resultados há as origens dos edifícios históricos dentro do recorte espacial. A evolução da forma urbana da cidade, a existência de planos
aplicados nela e como estes levam-na às principais mudanças e como a impactam. A relação entre a localização da maioria das estruturas
localmente indesejáveis ser no entorno do Aterro da Enseada de São Lourenço, pois nota-se o estado de abandono ou subutilização, com pouco
movimento de pedestres e insegurança na área, comparado com o núcleo histórico da área central de Niterói. Há estruturas no recorte que são
consideradas históricas ou também são localmente indesejáveis. A maioria das edificações conservadas são tombadas como patrimônios
históricos ou há relação com sua localização, embora alguns possuam potencial de reconhecimento, já que possuem um histórico importante na
cidade e que devido a desconhecimento, ou esquecimento da população e governo municipal, correm o risco de serem perdidos. A relação da
decadência da área do Aterro com marcos históricos como a crise econômica no Norte Fluminense, Niterói deixa de ser capital e a cidade do Rio
de Janeiro toma o posto, além da construção da Ponte Rio-Niterói, geram esses problemas na região. Por fim, a forma como é ocupada a área
estudada historicamente, os marcos históricos que ocorrem na cidade, o tratamento inadequado para a maioria das edificações encontradas no
Aterro de São Lourenço, contribuem para pouco movimento de pessoas na região, edificações subutilizadas, insegurança, falta de iluminação
adequada, muros altos e quadras mal ocupadas. Com isso, compreende-se melhor a importância da atuação do arquiteto como mediador no
espaço urbano para tornar a cidade mais funcional, agradável e adequada para a população que nela habita, dando a importância de consultar os
habitantes para melhorá-la e atender grande parte de suas necessidades.
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RESUMO
O presente trabalho consiste no resultado de uma pesquisa de iniciação científica que visa investigar, mapear e caracterizar estruturas localmente
indesejáveis a fim de identificar seus impactos na morfologia urbana. Estes objetos, podem ser exemplificados como equipamentos de
infraestrutura, áreas industriais e de logística, que costumam ser implementados de maneira alheia ao seu entorno. Essa situação promotora de
grandes regiões com um único uso, dentre outras características, causam impactos na vizinhança onde estão localizados. Através deste trabalho,
pretende-se investigar possíveis tratamentos diferenciados na área do centro de Niterói, para compreender um processo setorizado de
degradação da região. Estima-se ainda, fomentar o debate sobre o modo de implantação dessas estruturas nas cidades contemporâneas, para
auxiliar não só futuros processos de análise, mas também alguns questionamentos sobre a própria formação histórica do lugar. O estudo é
relevante pois mesmo se tratando de elementos que beneficiam estruturalmente a cidade como subestações elétricas, galpões e grandes
equipamentos institucionais, eles costumam ser implementados em regiões pouco ocupadas. Contudo, no recorte estabelecido houve uma “falha”
no plano de ocupação da área e a mesma tornou-se degradada. Essa situação dentre outras características agravam ainda mais regiões
abandonadas e marginalizadas da cidade, criando limites psicológicos tão reais quanto os físicos. Como principal justificativa para este trabalho
tem-se a ampliação do tema proposto no campo de estudo da Arquitetura e Urbanismo, principalmente se tratando de um assunto pertinente ao
profissional arquiteto. O número de pessoas morando em grandes centros urbanos cresce a cada dia e apenas enfatiza a importância de se
compreender o impacto de construções, tanto na morfologia urbana quanto na vida de sua população. Na região central do Município de Niterói
existe um grande aglomerado desses equipamentos. Compreender a formação desta área, mapear esses objetos e identificar usos existentes são
processos importantes para o trabalho. Além disso, itens como a altura do muro, o fechamento das fachadas e o tamanho destes elementos
podem ser exemplificados como categorias de análise pertinentes ao estudo. Essas etapas exemplificam tais categorias, que embasadas em
revisões bibliográficas promovem a obtenção de resultados e conclusão. Com o desenvolvimento da pesquisa, é possível descobrir que esses
equipamentos aglomeram-se em zonas aterradas e construídas como uma grande área de logística próximo ao porto da cidade. Outro resultado
interessante, é que o valor do solo nesses espaços são baratos e desvalorizados se comparados ao bairro do centro como um todo. Esses
equipamentos possuem características como usos únicos, isolados da rua, fechados por muros altos e sem janelas e podem ser considerados
opostos às características ideais de uma cidade diversificada, com usos combinados e permeável. Além disso, sua grande dimensão é um fator
negativo de destaque na morfologia urbana, que corrobora para uma ruptura na malha caminhável. Ao notar as características presentes nessas
regiões degradadas, é possível perceber que as mesmas fogem a alguns conceitos trabalhados na revisão bibliográfica, conceitos estes, que
defendem uma cidade diversa e agradável para a escala do pedestre como uma forma de melhorar os centros urbanos. Características negativas
tendem a alimentar esse processo de abandono tornando-se uma situação cíclica. As pessoas que vão às ruas com objetivos diferentes, buscando
lugares com funções diferentes parecem evitar a região monofuncional que se caracteriza por uma monotonia desagradável na cidade.
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RESUMO
A partir de 2007, Ribeirão Preto, município situado no interior do Estado de São Paulo, tornou-se palco de lançamentos residenciais de diferentes
portes. Com a relativa estabilidade econômica do País e principalmente a diminuição das taxas de juros dos financiamentos imobiliários, o
mercado ribeirão-pretano, inicialmente focado em lançamentos destinados às classes mais altas, voltou-se também a produção de habitações para
as classes-médias. Versões mais econômicas dos modelos tipológicos paulistanos foram lançadas em diferentes bairros da cidade, inclusive em
áreas que a tempos não recebiam novos lançamentos residenciais. O objetivo do estudo é efetuar uma análise do impacto de novos
empreendimentos em bairros consolidados e seu entorno imediato. Analisou-se os bairros Central Park, Presidente Dutra, Jardim Jandaia, Vila
Albertina e Antônio Marincek, visando a demanda por habitação para as classes de 1 a 5 salários mínimos. Serão utilizados métodos estatísticos e
levantamentos de dados em campo, visando criar um banco de dados geográficos e cadastrais da situação imobiliária da região norte de Ribeirão
Preto. Foram feitos levantamentos como coletas de dados das edificações, e pode-se concluir até agora que o bairro Jardim Jandaia não possui
volumes significativos de habitações verticais. A partir da análise dos bairros e suas particularidades, a priori a pesquisa será focada no Central
Park, por possuir algumas peculiaridades e questões a serem discutidas. É um bairro de classe baixa/média, com uma ocupação irregular ao lado,
então uma das questões que estão sendo discutidas é de como se dará essa simbiose entre as classes, o impacto de vizinhança e o investimento
em habitações verticais neste local. Além disso, apresentar as melhorias que poderiam ser feitas neste local para a maior integração dessas
pessoas. Em suma, está sendo discutida a integralização das pessoas envolvidas e não a exclusão como se deu no Empreendimento João Rossi, por
exemplo, quando foi inserido na Zona Sul. Sobre o sistema viário: A velocidade média da Via Norte que é a principal via de acesso ao Central Park é
de 70 km/h, com três faixas modais e a quantidade média que a via comporta por hora é de aproximadamente sete mil e quinhentos carros,
fazendo uma estimativa da população do bairro e dos moradores que habitarão o novo empreendimento Vitta Residencial aqui citado, pela largura
da faixa modal, nos horários de pico muito possivelmente não haverá congestionamentos. Espera-se com a pesquisa contribuir para o ramo
imobiliário, mostrando a importância do estudo urbanístico e arquitetônico na vizinhança e seu entorno imediato.
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RESUMO
Analisar a história de uma cidade possibilita compreender que os centros urbanos contemporâneos não são produtos do acaso, mas carregam uma
memória, que se reflete positiva e negativamente no cotidiano de suas cidades. A presente pesquisa, que corresponde a um estudo de iniciação
científica, tem como objetivo compreender os impactos morfológicos do sistema elétrico na área central e pericentral de Niterói, localizada no
estado do Rio de Janeiro, Brasil e sua relação com o processo histórico de ocupação. Para tal, foram realizadas análises dos fatos históricos que
alavancaram a inserção do sistema de distribuição de energia elétrica no recorte geográfico estabelecido, observando a forma urbana e o modo
como os equipamentos da rede elétrica: subestações elétricas, torres e linhas de transmissão, podem interferir na paisagem. Estes sistemas fazem
parte da organização da cidade e da vida cotidiana da população, sendo importantes para a manutenção dos serviços urbanos, o que deixa claro
que é necessária a convivência com essas estruturas. Porém, apesar de sua importância para a cidade, muitas vezes os equipamentos do sistema
elétrico são implantados incorretamente, sem considerar as características da localidade e o impacto que a implantação realizada de maneira
indevida pode causar. De modo geral, há uma conformidade que tais estruturas devem estabelecer-se em áreas afastadas, onde supostamente
causariam menor impacto. Tal abordagem, que afasta esses equipamentos indesejáveis, para a periferia da cidade parece ignorar a condição
contemporânea onde cada vez menos os limites entre centro e periferia podem ser verificados e, em uma escala maior, cidade e campo. A
velocidade com que o processo urbano acontece inclina-se para a consolidação de territórios descontínuos, podendo ser construído um novo
núcleo urbanizado em áreas que anteriormente eram pouco ou não habitadas. Destaca-se que, frequentemente as áreas periféricas possuam
espaços urbanos com pouca ou sem qualidade, segurança e que não atende as necessidades dos moradores e essa situação pode se agravar na
presença de um uso localmente indesejável. Logo os sistemas de infraestruturas e os usos localmente indesejáveis tornam-se uma questão das
cidades contemporâneas. Para compreender os acontecimentos históricos e suas relações com o sistema elétrico no recorte geográfico
estabelecido, no período correspondente à primeira metade do século XIX até os dias atuais, foram realizados levantamentos de informações,
documentos e análises cartográficas que proporcionaram desenvolver avaliações da área territorial em questão. Foi possível identificar como a
primeira experiência com Bondes Elétricos em 1883 e a interiorização de seus trilhos amplia o campo de atuação do sistema elétrico.
Posteriormente o aumento da demanda por distribuição de eletricidade resulta em construções de subestações e a implantação de equipamentos
do sistema elétrico, com o objetivo de atender a região. Observa-se como os eventos históricos e a inserção da eletricidade se relacionam e suas
influências sobre a forma urbana do município. Ressalta-se ainda, que o sistema de distribuição de energia elétrica se portou como um catalisador
promovendo o desenvolvimento e ocupação do territorial do município. Assim, torna-se evidente, portanto, a relevância desta pesquisa, que tem
o objetivo de estudar e ampliar a divulgação sobre o impacto morfológico das redes elétricas na paisagem das cidades, no campo interdisciplinar
acadêmico da Arquitetura e do Urbanismo, tendo com base sua importância para o urbanismo contemporâneo.
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RESUMO
O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de iniciação científica, que busca analisar linhas e torres de transmissão de energia elétrica, a fim
de averiguar consequências causadas pelas mesmas e seus limites de proteção na morfologia urbana. Essas redes parecem seguir uma lógica
própria de ocupação do solo, que muitas vezes priorizam lógicas de funcionalidade e economicidade ao invés de uma segurança ou menor impacto
para a vizinhança. Como principal objetivo deste estudo, pretende-se averiguar os impactos do sistema elétrico na área central de Niterói e em
seus bairros adjacentes, além de averiguar logísticas de implantação na cidade. Outro importante objetivo é a fomentação do debate sobre
infraestruturas e morfologia urbana como assuntos que se complementam e se interligam. A relevância do assunto está no fato de que esses
objetos fazem parte dos centros urbanos e são fundamentais para a distribuição de energia em grandes cidades, como Niterói. Mesmo assim,
podem ser considerados grandes elementos que precisam de uma faixa de proteção de segurança, o que gera uma consequência na cidade a partir
da maneira como são implementados. A pertinência deste trabalho pode ser ressaltada devido ao tratamento isolado que os sistemas elétricos e a
morfologia urbana tem no meio acadêmico, mesmo que os estudos complementam um ao outro. Outra justificativa, é a reflexão do papel do
arquiteto e urbanista na implantação de equipamentos de infraestrutura e o quão importante é a inserção do profissional nesse processo, a fim de
evitar rupturas ou situações negativas para a vida na cidade. Mapear e identificar essas situações marcantes na morfologia urbana fazem parte do
processo inicial e fundamental para compreender a espacialidade. Por meio destas informações, categorias de análise são estabelecidas e
embasadas em revisões bibliográficas para verificar tais situações. Por meio de mapeamentos e identificações em ortofotos, é possível constatar
que essas redes e linhas de transmissão de energia causam mais de um tipo de consequência na morfologia das cidades. Nota-se que além da
existência de uma cicatriz não edificada na malha urbana, existe também uma situação oposta de ocupações irregulares nas faixas de proteção.
Outro dado averiguado é que mesmo se tratando de grandes estruturas que causam um grande impacto visual, as categorias de análise mostram
que poderiam ter situações piores. Através dos resultados obtidos, é possível constatar que as situações das redes e torres de transmissão
analisadas provocam diversos tipos de situações de implantações diferentes. As situações de terrenos vazios na cidade causam não só uma
ruptura, mas a produção de um espaço ocioso e monofuncional. Já as ocupações irregulares nas faixas de proteção, trazem insegurança para as
pessoas que ali vivem e também uma dificuldade de acesso ao próprio equipamento elétrico pela concessionária. Algumas propostas de soluções
como usos combinados ou faixas de proteção melhor delimitadas, fazem parte de medidas que poderiam melhor os impactos desses objetos
elétricos na morfologia urbana.
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RESUMO
O presente trabalho é fruto de uma investigação sobre as interferências que o sistema elétrico e seus elementos podem causar a forma e a
paisagem urbana na região central e pericentral da cidade de Niterói, na Região Metropolitana no Estado do Rio de Janeiro (RMRJ). Tal sistema é
composto por diversos componentes, entre eles as subestações elétricas, elementos da funcionalidade das cidades que por vezes desconsideram
os critérios de uma boa implantação, resultando em sensação de insegurança, pouca caminhabilidade, além de impactar visualmente a urbe. Em
decorrência disso, as subestações são malquistas, seguindo a lógica de afastar o indesejável para fora dos centros, onde a princípio impactam
menos. Contudo, tal lógica é dissonante da condição contemporânea das cidades, na qual os limites entre centro e periferia não são tão nítidos
devido a velocidade dos processos de urbanização e expansão. Assim, segregar essas estruturas somente afasta o problema, levando-o para zonas
periféricas que possuem suas próprias deficiências urbanísticas, podendo ser agravadas pela presença desses elementos. Posto isso, essa situação
ultrapassa a alçada do Arquiteto e Urbanista e as ferramentas tradicionais da análise urbana, revelando a necessidade de mais debates que
fomentam as abrangências contemporâneas deste profissional e seus novos papéis. A pesquisa aborda o recorde espacial inserido no perímetro de
2 quilômetros a partir da delimitação oficial do bairro do Centro. Com base nesse perímetro foi realizada uma análise in loco das ocupações das
subestações na malha urbana, objetivando identificar os principais padrões e observar se de fato tais objetos impactam a urbe. Tendo em vista a
revisão bibliográfica, foram relacionados conceitos de morfologia urbana a parâmetros de análise, abordando questões como permeabilidade,
atratividade e suas dimensões, que assinalam o modo como estes se portam em relação aos transeuntes e a composição da paisagem. Outros
fatores pertinentes ao entorno foram analisados, como a relação desses objetos com a densidade, que poderia indicar um maior impacto aos
residentes do local, e a presença de outros enclaves, apontando a uma situação corriqueira em determinada região. Percebe-se que a maioria dos
elementos estudados até o momento, encontram-se em locais de maior densidade, com grande visibilidade. Além disso, constata-se uma
tendência ao fechamento desses objetos, percebidos principalmente por torres de transmissão, grandes pórticos e muros altos e extensos com
cercas. Em sua grande maioria, as subestações apresentam amplas dimensões de testada e área, tornando o caminhar longo e o local pouco
atrativo. A partir dos resultados, nota-se que essas infra estruturas geralmente não propiciam a constituição e conexão de boas características que
fomentam a vitalidade urbana. Ainda que este componente seja essencial para a manutenção da cidade, é preciso compreender que sua inserção
no tecido urbano não deve ser estabelecida apenas por condições econômicas e técnicas. Ressalta-se que é necessária a incorporação de outros
profissionais no projeto dessas infraestruturas, articulando-as de forma sensível ao seu entorno.
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RESUMO
A pesquisa envolve o estudo de características formais que visam a proteção solar em edifícios residenciais multifamiliares, localizados no bairro
Cocó, em Fortaleza. Nos últimos vinte anos, o bairro atraiu investimentos imobiliários de empreendimentos residenciais e por este motivo foi
escolhido como universo de pesquisa. Segundo dados da Prefeitura Municipal de Fortaleza (2015), o bairro possui 20.492 habitantes, 6.439
domicílios e 1.525.268,19m2 de área residencial edificada. Fortaleza, caracterizada por clima quente e úmido, é localizada na zona bioclimática 8,
conforme NBR 15220 (ABNT, 2005). Esta norma, estabelece o zoneamento bioclimático brasileiro e faz recomendações construtivas para
edificações de habitação de interesse social. Apesar das edificações analisadas serem consideradas de médio e alto padrão, é uma norma de
referência e associa diretrizes de projeto para condicionamento térmico passivo a partir das características climáticas do local. A norma indica o
sombreamento das aberturas para reduzir o ganho de calor no interior das residências e a ventilação cruzada para a melhoria da sensação de
calor. Olgyay (2010), Givoni (1994,1997) e Szokolay (2014) reforçam a preocupação com os ganhos de calor por radiação, mantendo-se a atenção
com a ventilação. Estes autores indicam ainda a redução da área das fachadas leste-oeste, priorizando orientações dos maiores planos de fachada
voltados para norte-sul. Givoni (1994,1997) admite a orientação voltada para captação do vento se for garantida a proteção das aberturas. Apesar
disso, muitas edificações residenciais continuam a ser projetadas e construídas com aberturas preferencialmente de vidro, sem o devido uso de
elementos de proteção solar, permitindo a transmissão da radiação solar direta e o aquecimento do interior do edifício. O uso do vidro nas
fachadas permite transparência e iluminação natural. É uma tendência de mercado para a valorização dos empreendimentos, sem considerar o
clima local. A pesquisa tem como objetivo identificar quais as estratégias de projeto adotadas para a proteção solar das aberturas dos edifícios
residenciais multifamiliares construídos no bairro Cocó e como estas podem afetar o conforto térmico. A pesquisa foi realizada a partir da revisão
bibliográfica para aprofundamento sobre o tema e em seguida foi realizada a quantificação e o mapeamento das edificações residenciais, com a
utilização do software QGIS 2.18. No total, foram identificados 240 edifícios residenciais multifamiliares. Após o mapeamento, foram estabelecidas
categorias de análise das edificações estudadas, considerando o número de pavimentos e de blocos, a quantidade de unidades habitacionais e a
orientação das fachadas e aberturas. Além disso, foram analisadas as características formais de cada edificação, como recortes na volumetria,
posicionamento dos espaços internos e elementos externos de fachada que pudessem agir como elementos de proteção solar. Em 77% da
amostra, as edificações encontradas estão voltadas para leste e sudeste, indicando a estratégia de priorizar a ventilação natural de quartos e
ambientes sociais. Esse tipo de implantação aumenta o ganho de calor da edificação, pela exposição da fachada e das aberturas. O estudo
identificou que 57 edifícios não possuem nenhum tipo de elemento de proteção solar. A varanda é o elemento de proteção mais presente,
ocorrendo em 157 edifícios (65% da amostra). E em 22 edificações foram observadas marquises ou jardineiras. Apesar da existência destes
elementos, muitos não apresentam o dimensionamento adequado para a proteção solar na orientação definida, sendo utilizados como recurso de
composição estética das fachadas. O estudo demonstrou que, na maioria das edificações analisadas, as estratégias projetuais para a proteção solar
das aberturas são inadequadas aos critérios de desempenho térmico indicados na norma técnica e na bibliografia especializada, uma vez que
desconsideram as características climáticas locais.
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RESUMO
As primeiras edificações construídas na capital cearense eram construções singelas. Apenas no final do século XIX e início do século XX, a cidade
sofreu intervenções no sentido de promover a sua modernização, com constantes demolições e novas construções, que procuravam acompanhar
as transformações estéticas europeias, fato que levou à demolição das edificações mais antigas e à perda das características do período colonial.
Esta prática tornou-se constante até os dias atuais, onde a propriedade privada se mantém como objeto de investimento particular e os
instrumentos de proteção tornam-se ameaças, referendando o não cumprimento da função social do Patrimônio Cultural edificado. A pesquisa
tem como objetivo constituir um panorama do patrimônio histórico da cidade de Fortaleza, verificando as condições em que se apresentam os
tombamentos e seus processos. A pesquisa justifica-se na necessidade de reconhecimento da importância da preservação do patrimônio material
edificado na cidade de Fortaleza, da necessidade de uma política de preservação efetiva. Considerando as recorrentes descaracterizações e
abandono de imóveis de valor cultural, acreditamos que a partir de uma síntese de informações, seja possível identificar fragilidades e
potencialidades possibilitando o combate a morosidade que perpassa por todas as instancias de proteção. A metodologia proposta busca, através
do método quantitativo, identificar os níveis de proteção e os principais instrumentos utilizados para a preservação dos bens culturais, retratando
a realidade e resultados efetivos das ações implementadas para a preservação do patrimônio edificado em Fortaleza. Para obtenção das
informações desejadas o estudo foi dividido em quatro fases. A primeira fase foi apoiada na pesquisa bibliográfica para determinar os conceitos
que orientaram a pesquisa. O levantamento de fontes primárias abrangeu a catalogação e classificação da situação existente, considerando a base
de dados dos órgãos responsáveis pelo acautelamento do patrimônio histórico arquitetônico em nível municipal, estadual e federal. A fase em
andamento é interpretação dos dados, onde estão sendo sintetizadas as informações na construção de quadros, mapas e gráficos que retratarão o
quadro atual do patrimônio edificado de Fortaleza. Até o momento verificou-se que, considerando as três instancias (municipal, estadual e
federal), há na cidade de Fortaleza 56 (cinquenta e seis) bens tombados, sendo que 54,38% são protegidos em nível municipal. Nota-se que há
uma concentração de tombamentos na região do Centro de Fortaleza, cerca de 66%. Apenas 85,71% das edificações estão em uso. A maioria dos
tombamentos está em posse do setor público (51,78%), fato que não tem assegurado sua preservação. Alguns dos bens tombados ou em processo
de tombamento, em nível municipal, foram demolidos, o que traz à discussão a validação do tombamento como única ferramenta de preservação
dos bens imóveis de valor histórico cultural. Finalizada a terceira fase, em andamento, será elaborada uma síntese, com base na análise crítica de
todas as informações. A interpretação dos dados obtidos refletirá acerca das questões levantadas que suscitaram a elaboração desta pesquisa.
Espera-se que a construção do quadro do patrimônio cultural edificado de Fortaleza, venha a colaborar para a regularização dos processos de
tombamento pendentes e para o reconhecimento da necessidade de criação de novos instrumentos que possibilitem a preservação e o
cumprimento da função social do Patrimônio Cultural.
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RESUMO
As muitas transformações urbanísticas da cidade do Rio de Janeiro ao longo da história se refletem em sua morfologia urbana, a qual configura
importante estudo de caso para o nosso país e o mundo. Adotando o palimpsesto como metáfora para a sobreposição de camadas da "escrita
urbana", é possível observar e até intuir onde e quando ocorreram substituições ou sobreposições de intervenções no tecido da cidade. Contudo,
uma leitura mais acurada demanda acesso a documentação iconográfica existente que muitas vezes possuí lacunas significativas, o que pode
impedir sua plena compreensão. Diante da chancela concedida pela UNESCO de Paisagem Cultural da Humanidade novas oportunidades e desafios
se colocaram para preservação da cidade, o que justifica a necessidade das ações de investigação - estratégias estas que precisam ser inovadoras
para melhor compreender e documentar o passado, para atuar no presente, e projetar o futuro. Este trabalho apresenta os resultados dos estudos
acerca da memória urbana do Passeio Público e seu entorno imediato, região que configura uma das primeiras iniciativas do país a ordenar a
paisagem e criar espaços públicos de qualidade a partir de uma ação de projeto. Enquanto objetivos gerais, contribui-se para a discussão acerca da
memória das cidades e das cartografias alternativas, a partir da experiência com a reconstituição morfológica do Passeio Público e dos edifícios
notáveis ao seu redor nas diferentes camadas do tempo. Como objetivo específico, democratiza-se a memória desta região a partir de modelos
reduzidos físicos, representações cuja compreensão é universal e não demanda um conhecimento prévio de codificações, como no caso de mapas,
e também permitindo a visualização do todo - o que é limitado nas ilustrações e fotografias que permitem apenas um ponto de vista.
Metodologicamente este trabalho se dividiu em duas etapas inter-relacionadas: a coleta e a sistematização de dados, e a produção dos modelos
físicos. Tal decisão se baseou em experiencias prévias que evidenciaram a não-linearidade deste tipo de processo onde as as etapas se
retroalimentam continuamente, evidenciando lacunas e trazendo a luz novas descobertas. Para tanto este trabalho contou com uma equipe
composta por um aluno bolsista PIBIC e oito alunos colaboradores para sua execução durante o período 2016-2017. A diversidade de olhares e
experiencias potencializou o processo, modificando e aperfeiçoando o produto final que teve seu viés ajustado, tanto em função dos recursos
limitados, quanto para uma compreensão universal e legível para sociedade como um todo. O resultado final deste trabalho se materializa em três
produtos distintos a serem doados para o curso de Arquitetura e Urbanismo da UNESA. O primeiro deles é uma compilação dos documentos
iconográficos existentes, assim como a fortuna crítica levantada, os quais configuram uma fonte complementar de informações sobre a região do
Passeio Público no recorte temporal entre sua fundação em 1783 e o ano de 2017. O segundo produto trata do conjunto de planimetrias em meio
digital de todas as construções do trecho com suas diferentes feições e alterações morfológicas dentro do recorte temporal. O terceiro e principal
produto é uma maquete física como cartografia de todas as transformações. Optou-se durante o processo por produzir um objeto único
manuseável, como um jogo de montar, onde as peças são os diferentes edifícios em suas diferentes feições, assim como as transformações
urbanísticas, permitindo a compreensão das camadas entrelaçadas da história de forma clara, didática e lúdica. Dentre as conclusões suscitadas
neste trabalho, se destaca o potencial investigativo da modelagem física enquanto ferramenta, podendo ser replicado metodologicamente em
áreas outras que não apenas a economia criativa. Além de todas as iluminações já citadas, durante a construção de tais objetos o gesto simula a
técnica e o alcance da compreensão dos objetos se amplia criativamente.
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RESUMO
A proposta desta pesquisa é investigar as nossas cidades do futuro e entender como contribuir para a criação de um espaço urbano melhor do que
o atual, num contexto onde os desafios são cada vez mais numerosos e complexos. Para responder a essa questão, é essencial compreendermos
quais tendências contemporâneas podem implicar em maiores alterações físicas do espaço urbano das nossas cidades de amanhã. Um bom
exemplo de grande impacto em potencial são as tendências migratórias, cada vez mais direcionadas para o adensamento de regiões que já têm
maior densidade populacional: as grandes cidades. Como reação a esse aumento da população urbana, os novos padrões de sustentabilidade (que
inviabilizam a lógica do espraiamento como solução possível) apontam para um inevitável adensamento das áreas centrais consolidadas, servidas
de infraestrutura e oportunidades. Sendo a cidade um organismo vivo, com metabolismo comparável ao de animais, nada melhor do que observar
como a natureza se comporta em situações semelhantes. Em busca dessa compreensão, a pesquisa investiga possibilidades de tradução de
algumas estratégias da natureza quando diferentes organismos enfrentam este desafio de compartilhar o mesmo espaço. “Simbioses urbanas” são
investigadas, em busca de uma metodologia para atingir, na arquitetura, uma interação com resultados positivos para todos os organismos
envolvidos, o que, na biologia, convencionou-se chamar de mutualismo. Inicialmente foram levantados estudos de caso ao redor do mundo,
filtrando casos que fossem compatíveis com as intenções e objetivos da pesquisa. Através das análises elaboradas acerca da produção
internacional foi possível criar tipologias de como essas relações são estabelecidas e como abordar os posteriores estudos de caso e elaborações
projetuais. Foram identificadas 4 categorias, “abaixo” e “acima” sendo relações em que um novo organismo (edifício) se estabelece abaixo ou
acima de um ou mais organismos preexistentes (edifícios, estruturas urbanas, viadutos, praças, árvores, montanhas, etc); e “ao lado” e “entre”
sendo relações em que um novo organismo se estabelece de forma adjacente ou entre as partes de um ou mais organismos preexistentes. Apesar
de ainda serem muito esparsas as pesquisas sobre o tema no Brasil, existem por aqui casos concretos muito interessantes e possibilidades
instigantes. Numa segunda etapa da pesquisa, a equipe levantou casos existentes no Brasil e identificou as particularidades que os diferenciam dos
casos internacionais. É sobre a análise desses casos que esta pesquisa se debruça para fomentar o debate sobre alternativas mais sustentáveis para
desenvolver as nossas cidades do amanhã. Atualmente, na etapa final da pesquisa, a equipe está produzindo projetos provocativos, que ilustram
possibilidades de novas arquiteturas mutualistas no Brasil. Enquanto um pesquisador - que analisou simbioses onde o novo organismo se encontra
sobre o existente - está estudando possibilidades em favelas do Rio, um que pesquisou simbioses da categoria “ao lado” está estudando as
oportunidades que estruturas acopladas a empenas cegas de edifícios do centro da cidade podem oferecer para moradores de rua. Um terceiro
membro ainda, que pesquisou sobre estruturas que se instalam abaixo de algum organismo existente, está investigando a possibilidade de criação,
ao longo do canal da Presidente Vagas, de um parque linear em uma altura abaixo de onde passam os carros, que transformaria completamente o
caráter da região. São visões utópicas de um Rio de Janeiro que não existe, mas que poderia existir. Um Rio que nos lembra do que poderíamos e
do que poderemos um dia ainda vir a ser. Provocações que pretendem ser úteis no estímulo à necessária atitude de pensar a cidade e seu futuro.
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RESUMO
Nos últimos anos Fortaleza vivenciou uma intensa expansão de seu território. Este desenvolvimento espacial em eixos específicos da cidade resulta
em desafios para a sustentabilidade urbana. As construtoras têm almejado diferentes certificações ambientais, na busca por edifícios sustentáveis.
Para se compreender melhor esta estratégia do mercado imobiliário, buscou-se realizar uma pesquisa de campo para a seleção destes edifícios de
grande porte em Fortaleza, e que tivessem construção concomitante com a divulgação de normas sobre sustentabilidade. Foram selecionados, o
Shopping Center RioMar Kennedy, certificado com o selo AQUA-HQE, e o North Shopping Jóquei, sem certificação ambiental. Com a definição dos
objetos de estudo, o presente artigo tem como objetivo analisar os impactos que edifícios de grande porte causam no espaço urbano,
comparando edificações semelhantes em porte, mas diferentes quanto à certificação ambiental. Como metodologia aplicada, o trabalho é
apresentado na forma de pesquisa exploratória, com análise qualitativa dos dados, baseado nas técnicas de pesquisa bibliográfica, pesquisa
documental, pesquisa de campo, estudo de caso e análise de conteúdo. Buscando o entendimento entre a sustentabilidade social e a
sustentabilidade ambiental para centros comerciais, se analisa aqui dois empreendimentos com tipologias iguais, porém com padrões diferentes
de concepção, execução e operação. O Shopping RioMar Kennedy, denominado neste artigo de Empreendimento A, foi inaugurado em 2016,
apresenta uma área total construída de 157.270,00 m² e conta com uma área verde de 15.903,53 m² abrangendo os canteiros centrais de
estacionamento, passeios e praças. Este shopping é certificado ambientalmente pelo processo AQUA-HQE. Já o North Shopping Jóquei,
denominado neste artigo de Empreendimento B, foi inaugurado em 2013, com área total construída de 75.413m² em um terreno de 57.656 m²,
que contempla também o Hospital da Mulher e um conjunto habitacional com 1.314 unidades. Conta com uma área verde, abrangendo canteiros
centrais de estacionamento, passeios com grama, árvores e arbustos. Este shopping não possui certificação ambiental. Para uma compreensão de
modificação do espaço urbano, foi realizada uma análise comparativa no entorno dos dois objetos de estudo. O Empreendimento B apresenta
uma divisão mais equilibrada de usos do solo no entorno, com ocupação comercial, residencial, mista e institucional; essa multiplicidade do espaço
favorece o conceito do “Urbanismo Sustentável”. Além da mudança de usos nos lotes vizinhos devido à implantação do Empreendimento A,
notou-se um aumento no tráfego de veículos, alargamentos de vias e melhorias de infraestrutura. Analisando as edificações pelos aspectos da
mobilidade urbana, observa-se que no Empreendimento A os passeios internos são contínuos e favorecem a integração com a comunidade a local.
Já no Empreendimento B os passeios internos são interrompidos com cercas, fazendo com que o pedestre necessite circular pelos passeios
externos à edificação. Outro aspecto estudado foi a questão socioambiental, onde constatou-se que somente o Empreendimento A prioriza a
contratação de funcionários da comunidade local. Sendo assim, conclui-se que a certificação ambiental, quando analisada sob o aspecto da
sustentabilidade urbana não contempla a interferência que a edificação vai ocasionar no espaço urbano. A edificação certificada apresenta
esquemas voltados prioritariamente para a eficiência energética e conforto do próprio equipamento. Assim, se percebeu que a certificação nas
edificações não potencializa o equilíbrio ambiental, social e urbano da cidade, reforçando o conceito que a mesma apresenta um forte
componente para a precificação final, quando atreladas ao marketing de comercialização dos empreendimentos.
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RESUMO
Essa pesquisa tem como obje vo veri car convergências entre cinema e artes plás cas em alguns lmes brasileiros recentes que resultam em
narra vas sensoriais. Ao apresentarem imagens construídas por intervenções de fotogra as, vídeo arte e performances, eles estendem a
temporalidade lmica, propondo experiências que diferem de um cinema que conta histórias. Percebe se que ao deslocarem a centralidade da
interpretação em busca de relações de sen do, este po de cinema a rma a intensidade e apreensão corporal dos fenômenos, produzindo outros
modos de ver por meio da própria temporalidade lmica. Ao estender o campo cinematográ co em seu interior, isto é, dentro do próprio lme,
propõem experiências ao espectador a par r de uma relação de sensibilidade com as próprias imagens. A cineasta Paula Gaitan realiza em seus
lmes obras que alternam passado e presente, vivido e imaginado por meio de construções com a fotogra a erguendo assim paisagens temporais.
Ao intervir na própria natureza de uma imagem documental, ela recria atmosferas intervindo imagens do passado, como no lme Diário de Sintra
(2010) no qual vemos fotos de Glauber Rocha penduradas nos galhos de uma árvore ou quando ela dispõe uma fotogra a do cineasta em meio às
ondas, e em voz o diz: “Do oceano, entra em cena uma miragem”. Petra Costa, no ﬁlme Elena ( 2012) ao tentar reconstruir a imagem de sua irmã
que morreu, apresenta por meio de uma memória fugidia, imagens impressionistas desfocadas em cores e luzes, realizando assim um lme
sensorial, por meio de texturas e imagens abstratas. Julia Murat, em seu primeiro lme “Histórias que só existem quando lembradas” (2011), u liza
imagens produzidas por meio de pin hole, u lizando uma técnica artesanal no lme digital, enfa zando que além da cena ou do retrato, uma foto
registra a própria inscrição do tempo. A imagem de uma personagem idosa projetada sobre um muro com fungos, é considerada uma inscrição
cinemá ca na qual o tempo é o protagonista. Em lme recente “Pendular” (2017), a cineasta realiza um ﬁlme no qual que se entrelaçam o vídeo e a
dança, assim como a performance e as artes plás cas. Inspirada em uma performance de Marina Abramovich e seu companheiro Ula , o lme tem
como tema a busca do equilíbrio em uma relação amorosa. Para acentuar a temá ca, foram realizadas esculturas que adquirem papel de
personagens no lme. A obras, exibidas recentemente no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, juntamente com algumas partes isoladas do
lme expostas em led que dialogam com a vídeo arte, intensi cam sensações do equilíbrio oscilante e dos vazios entre os personagens
apresentados no lme. Nesses lmes, veri ca se a presença de imagens que, em sua construção plás ca e afe va dos corpos, luzes e paisagens,
conduzem novos processos de subje vação suscitados pelo percurso. Por meio de narra vas sensoriais, eles propõem experiências no ato de ver e
perceber o cinema, adquirindo importância na atualidade do cinema brasileiro atual. Compreendendo os como ensaios lmicos , percebe se sua
capacidade de construir novos percursos por meio de experiências temporais e subje vas como memória, sonho e imaginação sobrepostas à
imagens documentais, tecendo assim imagens de resistência. Ao apresentarem um cinema como um campo de pensamento e resistência à
representação que se abre as invenções, não se reproduzem imagens, mas sim intensidades que reinventam a imagem por meio de sensações,
vibrações. Ao veri car os encadeamentos de suas imagens e de sons, produzidos pelas arte do cinema em diálogo com as artes eletrônicas,
percebe se que eles apresentam um po de sensibilidade ar s ca no mundo contemporâneo, cujo desa o tem sido extrair dessa relação forças,
capazes de fazer frente as estratégias de dominação de linguagens padronizadas e facilmente consumíveis.
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RESUMO
O nome Machado de Assis refere-se a um dos mais expressivos autores da Língua portuguesa. Fundador da Academia Brasileira de Letras, tornouse também um personagem que desperta a curiosidade sobre sua vida e obra. Decifrar o homem Machado exige uma pesquisa minuciosa do
contexto de uma época e seus desdobramentos. A maestria de sua escrita abre caminhos para um debate em torno da lenda em que se tornou o
próprio autor: um personagem complexo e cheio de camadas. O processo do ato de criação pressupõe uma linha tênue entre criador e criatura, o
que às vezes se confunde e torna-se lugar comum buscar um entendimento da vida do autor pelo viés dos personagens escritos. Machado de Assis
é a referência máxima da literatura brasileira, onde construiu tramas que estão ligadas a todos os arquétipos universais. O autor teve o merecido
reconhecimento em vida e já ganhou inúmeras análises de suas obras, assim como diferentes biografias. A proposta desta pesquisa é investigar a
vida do autor Machado de Assis para transformar em um argumento de cinema e posteriormente levar ao órgão de fomento ao audiovisual e
propor um desenvolvimento de roteiro. Machado de Assis, este expressivo nome da nossa literatura nunca ganhou uma versão para o cinema. São
inúmeras biografias a seu respeito e diferentes estudos. Portanto, o momento é propicio a levar para as telas a história deste homem que é um
exemplo de superação. Machado é um escritor multifacetado e dono absoluto do seu ofício. Um homem com profundo conhecimento de sua
sociedade e país. Em sua escrita perpassa os questionamentos da natureza humana. A narrativa machadiana em nada preza o regionalismo e não
há nenhum demérito nisso. É possível amarrar as pontas de um escritor do século XIX com um escritor do século XXI? Transfiguração? Romance,
ou apenas ficção crítica? São muitos os caminhos permitidos em uma cinebiografia. Objetivos: Refletir sobre a escrita de roteiro cine
biográfico.Propor elementos para construção de uma cinebiografia de Machado de Assis. Analisar obras do autor e procurar elementos
autobiográficos. Realizar leituras das biografias de Machado de Assis.Redigir um argumento que posteriormente possa servir como base para
realização de um roteiro sobre a vida de Machado de Assis. Metodologia: Para este trabalho é essencial a leitura das diferentes obras lançadas a
respeito de Machado de Assis. Faz-se necessário elencar as principais biografias, assim como um fichamento de suas obras, documentários que já
foram realizados a respeito do autor e ainda artigos publicados no exterior sobre de Machado de Assis. É fundamental visitar a Academia Brasileira
de Letras, assim como locais que eram frequentados pelo escritor, tais como Real Gabinete Português e Confeitaria Colombo. Resultados
esperados: Ao final da pesquisa, espera-se um material rico de informações e principalmente que o argumento escrito com base nesta pesquisa,
possa resultar em uma etapa posterior em um roteiro de cinema. Machado de Assis que nos brindou com tantas histórias merece ter sua própria
história retratada na grande tela e por que não o apresentar ao mundo como um brasileiro vencedor. A ideia de escrever este argumento e
posteriormente transformá-lo em um filme vem da minha experiência com o cinema, seja como roteirista ou diretor e também com a carreira de
professor universitário, onde leciono nas áreas afins. Somando-se a isso a indústria nacional vem um crescente crescimento, mas carente de
histórias que valorizam a nossa cultura. Acredito que temos muito o que contar, além das excelentes comédias de entretenimento.
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RESUMO
O cinema nasce junto com a cidade moderna e faz por isso parte fundamental de sua constituição e vida, partindo de nosso projeto de pesquisa
que estuda a relação existente entre cidade, memória e cinema, neste trabalho apresentaremos a leitura de 3 filmes do início do século XX que
pela primeira vez tocam na temática da cidade. São os filmes de Walter Ruttman: Berlin - Symphony of a Metropolis (1927), de Manoel de
Oliveira : Douro Faina Fluvial(1931) e de Fritz Lang: Metrópolis. (1927). Tais filmes, cada um dentro de seu contexto sendo documental ou de
ficção, marcarão a história do cinema servindo até hoje de referências para todos os cineastas que transitam pelas cidades em busca de matéria
cinematográfica. Os três filmes são considerados vanguardistas, não de uma vanguarda monolítica, mas apontando para a presença do
construtivismo na montagem, do expressionismo alemão na estética e na plástica e ainda de certo impressionismo nas imagens. O filme de
Ruttman e de Manoel de Oliveira são documentários e o Lang é uma ficção, ou seja, nos dois primeiros temos Berlin e Porto, e no terceiro temos
uma cidade imaginária futurista. O que procuraremos mostrar na relação que faremos entre os três filmes, que apesar da estética de vanguarda
são diversos entre si, é a forma e o papel que é exercido pela figura humana nessas representações. Isso pois, mesmo nos filmes documentais
feitos como registros, a figura do homem que habita essas cidade é o grande motivo fundador da própria cidade. Não se faz cidades, nem filmes
para ninguém, faz-se para alguém que vai constituir sua própria subjetividade a partir dali, de sua cidade, de seu espaço e lugar. Ainda
mostraremos também por essa análise, que a construção ou fragmentação da subjetividade das pessoas no século XX possui íntima relação com
seu espaço de habitação, com sua memória e com o cinema que é produzido em cada época, servindo este como propagador de sensações,
formas, desejos e muito mais nas cidades.

X Seminário de Pesquisa da Estácio

Economia Criativa
Cinema

109

Título:
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RESUMO
Esse trabalho aborda os gifs enquanto fenômenos visuais do contemporâneo. Ao mesmo tempo explorado nas redes geralmente como memes, os
gifs animados remontam aos experimentos de Muybridge e Marey e suas cronofotografias, ao cinema de atrações, aos filmes gráficos e as
experiências do cinema estrutural e podem já ser tidos como uma forma de arte própria de uma era pautada pelo remix, pela ressignificação. Não
mais uma montagem, mas uma desmontagem entra em cena ao pensarmos as imagens de baixa definição em loop . A experiência fotográfica
serial e o cinema pensado como mídia ou extensão de outro meio, em uma visada mcluhaniana, fundamentam a metodologia de nosso trabalho.
Com McLuhan o caminho de explorar e não explicar os gifs nesse trabalho divide-se em pensar três dimensões para essa imagem: a sua
circularidade, o visualismo e a interatividade. Nessas três dimensões, os gifs se relacionam aos movimentos e momentos apontados
anteriormente. Fotografias em movimento feitas de forma cada vez mais fácil em sites como Tumblr ou aplicativos como o GIF camera e não mais
somente possíveis em programas como Photoshop, os gifs também passeiam por imagens que ganham sobrevidas, o resgate de pequenos
momentos de filmes narrativos como a simples transformação de um plano emblemático - como a famosa inserção do personagem Vincent Vega,
de John Travolta, em “Pulp Fiction”, passeando ou rodando por outras imagens que lembram o vídeo. Cronofotografia por um lado, vídeo por
outro. Entre-imagens no dizer de Bellour. Através da análise de alguns gifs tentamos delimitar uma espécie de arqueologia ou a busca pelo tempo
profundo dos media como aponta Zielinski. Nessa arché nos deparamos com questão também já sugerida por McLuhan a de arte como uma
espécie de ambiente. Essa extensão para imagens leves com movimento (.gif) foi criada em meados dos anos 1980 e permite salvar arquivos
visuais no computador e compartilhá-los nas redes sem muito peso para a memória das máquinas, mas com muito peso para nossas memórias.
Nessa onda de reviver e recriar imagens que invade a cena contemporânea, o gif é uma interessante ferramenta e conteúdo; meio e mensagem.
Antes das cronofotografias, os brinquedos óticos que foram criados a partir do giro e da exploração dos movimentos cíclicos, como o Taumatrópio
de Ayrton, 1825, o Zootrópio de Horner, 1834, o Fenacistoscópio de Plateau, 1829 podem ser camadas de nossa busca arqueológica. Lá a
repetição, o giro, a animação feita pelas mãos do espectador (que já interagia com a obra por conta disso) estão presentes. Nos filmes
estruturalistas que lidam com a questão do estudo do movimento (Snow, Frampton, Warhol) e dos experimentos em vídeo ou antes das
abstrações hipnóticas de Duchamp, Ruttman e Fiscinger e Richter, o gif é uma extensão dessas práticas. Imagem híbrida , proteiforme. Em nosso
estudo ainda inicial podemos pensar algumas considerações parciais: o gif se inclui na transformação digital das imagens, experimentações com
áudio e imagem na web que nos possibilitam refletir como certas tecnologias reeditam antigas técnicas e ampliam ou estendem a própria arte
para pensar seus espectros, suas possibilidades anacrônicas, memórias ou sobrevidas desse entrelaçamento que se torna mais e mais curioso entre
fotografia, cinema e vídeo.
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RESUMO
Este estudo analisa de que forma a mídia contribuiu para a formação da opinião pública na deposição de João Goulart em 1964 e no impeachment
de Dilma Rousseff em 2016, analisando, de forma comparativa, as capas do jornal O Globo durante esses dois momentos. O jornal carioca foi
fundado em 29/07/1925 é atualmente, considerado o 2º maior jornal em circulação do país com média de 190 mil edições impressas e seguido por
5,5 milhões de usuários do Facebook. Partindo do princípio de que o jornalismo é um dos principais responsáveis, na sociedade midiatizada, por
moldar a realidade, estabelecer prioridades e definir aquilo que a própria sociedade estabelecerá como verdade, o problema norteador da
pesquisa questiona sobre a possível identificação do impeachment de Dilma com um cunho mais ou menos midiático do que a deposição de Jango,
especificamente analisando o conteúdo que pode ter influenciado negativamente a opinião pública sobre Goulart e Dilma e favorecido os golpes
realizados pela oposição. A metodologia utilizada valeu-se da revisão bibliográfica e da análise de conteúdo, construindo categorias analíticas
através da análise de valência, proposta pelo Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública (LEMEP - UERJ) para classificar as capas como
negativas, positivas ou neutras. O recorte do objeto foi realizado considerando a temporalidade dos temas, com análise de todas capas do jornal
que fizeram menção aos presidentes durante os 3 meses que antecederam os golpes. Foram analisadas as manchetes das matérias, seu foco, suas
fotos, as charges e as colunas, ambas com grande destaque nos períodos analisados. Como amostra total, obtivemos 27 capas do ano de 1964,
durante os meses de janeiro, fevereiro e março, e 33 capas em 2016, nos meses de março, abril e maio. Pela análise de 1964, observa-se que das
23 capas classificadas como negativas para Goulart, 20 trazem matérias sobre a ameaça comunista no país e a tentativa de Jango em dar um golpe
no Brasil. Já nas capas de 2016, O jornal apresentou 31 capas negativas para a imagem de Dilma Rousseff e favorável ao impeachment e a seus
opositores. O conteúdo predominante nesses dois períodos versa sobre a defesa da nação, já que ‘o país estava em perigo’. Em 1964, esse discurso
foi construído com base no enredo sobre a ameaça comunista, que levou o jornal a narrativas que estimularam a população ir às ruas defender
suas famílias, as práticas católicas e o futuro do país. Já em 2016, o conteúdo foi majoritariamente baseado na corrupção. O jornal narra à
população a necessidade de ir às ruas para defender o país, que estaria afundando em uma crise econômica, devido às práticas corruptas do
governo. Essa visão de nacionalismo é muito reforçada em 2016 também através das imagens publicadas, com bandeiras do Brasil, fotos dos
deputados contrários a Dilma em verde e amarelo e as mesmas cores destacadas na cobertura das manifestações realizadas contra Dilma. Assim,
temos o jornal atuando fortemente para a desconstrução da imagem de ambos os presidentes, com narrativas que apresentam semelhanças e
diferenças. Conclui-se pela atuação imprescindível d’O Globo em ambos os momentos, uma atuação que se torna ainda mais problemática em
2016 dada a ausência completa de capas com valências positivas sobre Dilma. Se em 1964, apesar do enquadramento narrativo do medo do
comunismo ter sido marcante, havia, ainda, capas que garantiram espaço a João Goulart e à sua versão, em 2016, vimos como a noção de
neutralidade perde-se, já que não há um volume de capas positivas sobre Dilma que equilibre o volume significativo de capas negativas,
ressaltando a influência midiática para a consolidação do golpe parlamentar. Tais dados apontam a importância das discussões sobre o
coronelismo eletrônico em sociedades midiatizadas, na contramão da afirmação simplista de que a mera existência de uma imprensa livre
garantiria solidez a uma democracia, mesmo quando da deposição de presidentes democraticamente eleitos.
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RESUMO
Considerando a temática da pluralidade de expressões em jogo na cultura participativa contemporânea, essa pesquisa, oriunda da participação no
Programa Pesquisa Produtividade, objetiva complementar a discussão sobre os processos de empoderamento das minorias a partir da reflexão
sobre os grupos sociais que operam a sua estigmatização na notável ascensão conservadora vivida no Brasil. Através de revisão bibliográfica,
incursões etnográficas, entrevistas não-estruturadas e análises de conteúdo, refletimos sobre o problema da construção da intolerância no
universo neopentecostal, principal reduto da extrema direita brasileira, atualmente com cerca de 45 milhões de fiéis e em franco crescimento
midiático e político. Partindo da problematização sobre a possível relação entre a ascensão dos neopentecostais pari passu à ascensão de ideais
não-progressistas, essa reflexão dá-se pela centralidade de um conceito caro à Comunicação: a representação. Para aprofundá-lo, defendemos a
incorporação das perspectivas teóricas de Judith Butler aos estudos comunicacionais, dadas suas críticas à violência exercida pela representação e
a categoria de performatividade discursiva, que leva-nos aos campos de inteligibilidade que produzem efeitos de verdade, categorias rígidas de
identidade e consequentes silenciamentos e zonas de exclusão na teologia neopentecostal. Esta resume-se à centralidade da figura do diabo,
encarnado por todos aqueles que fogem do ideal normativo do “Homem de Deus”: feministas, militantes de esquerda, adeptos de outras religiões,
especialmente de origem africana, prostitutas, usuários de drogas, pessoas que fazem sexo antes do casamento, fumam ou ingerem bebidas
alcoólicas, a comunidade LGBT, criminosos e divorciados. Todos incluídos dentro dos mesmos parâmetros de anormalidade que são performados
discursivamente pelo neopentecostalismo através de dispositivos de representação que desumanizam os sujeitos de experiência e definem as
vidas a serem valorizadas e aquelas tidas como precárias e consequentes alvos da intolerância (Butler, 2006). O reducionismo da narrativa
neopentecostal opera pela intensa visibilidade do que é tido como anormal, possibilitando que esse rol de ‘pecadores’ tenha uma vida discursiva
intensa, porém dentro dos campos de inteligibilidade previamente determinados. Os ‘anormais’ estão constantemente presentes no imaginário
dos fiéis para que mantenham-se firmes no propósito de se conceberem como virtuosos, assim como para incitá-los à guerra contra o diabo. O
discurso se constrói essencialmente pela dupla negatividade ética – eu sou o não-outro; e, dessa forma, é densamente povoado pelos inimigos que
deseja combater. Como exemplo, analisa-se o projeto “Gladiadores do Altar”, que objetiva a formação de jovens para “ganhar almas perdidas para
o diabo”, nos moldes de um programa de formação militar. Entre o Eu-Virtuoso e o Outro-Anormal, temos discursos incendiários baseados em
inflexíveis padrões de representação, ampliados por uma maciça presença em diversificadas mídias, agora territórios de evangelização. Observase, como resultados preliminares, uma vez que a pesquisa encontra-se em curso, que a produção discursiva da anormalidade, pela centralidade da
figura do diabo, produz sujeitos que, pelo medo da anormalidade, desejam a ordem e legitimam a violência da identidade rígida. Em oposição à
participação e à pluralidade, a ascensão neopentecostal desponta como principal entrave para o avanço de pautas progressistas no Brasil e
contribui para endossar a perda de direitos civis conquistados, ora em curso. Conclui-se, preliminarmente, que temos, assim, no universo
neopentecostal, um dos principais expoentes da intolerância que marca o imaginário de uma considerável parte do país nesse momento, que
emerge pela simplificação do discurso político, reduzido da sua necessária pluralidade a uma dicotomia rígida: Nós-virtuosos versus os Outrosdiabólicos.
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RESUMO
A vida contemporânea é pautada pelas tecnologias. Neste cenário, as redes sociais caracterizam-se como lugares de encontros dos sujeitos nos
quais estes podem interagir entre si, formando sua identidade. O objetivo desta pesquisa é analisar o mundo contemporâneo, buscando
apresentar questões relacionadas ao narcisismo dentro da internet. Deste modo, será discutida aqui a rede social Facebook e, dentro dela, a
utilização da ferramenta hashtag #TBT (Throwback Thursda ), que, em tradução para a Língua Portuguesa, significa “retorno à quinta-feira”. Esta
hashtag possui um significado diferente das outras, visto que a mesma é utilizada especialmente às quintas-feiras, onde o individuo posta em seu
perfil lembranças que estão relacionadas a alguma experiência sua no passado. Na tentativa de compreender como o aparato tecnológico
contemporâneo reforça o narcisismo nas redes sociais, faz-se necessário perceber que a memória na vida contemporânea permeia o imaginário
social midiatizado. Assim, coloca-se a questão: Como manter uma existência subjetiva fixa e estruturada em um mundo cada vez mais fluido,
líquido? No entanto, compreende-se que, ao fazer uso da hashtag, o indivíduo agrega a ela outros significados além da nostalgia. A constante
necessidade de presentificação da sua imagem como forma de reforçar a existência do “eu”, assim incidindo numa transposição de experiências
vividas no plano físico para o mundo virtual. Desta forma, essa atual tendência de transposição da vida privada para o plano virtual, numa escala
pública, relaciona-se diretamente com o ego e o sentido de pertencimento. Logo, compreende-se que o sujeito contemporâneo subjetiva-se e
reforça a sua identidade em um ambiente repleto de possibilidades de se ver representado. Esse sujeito exerce a sua individualidade no
ciberespaço, onde ele pode se fazer criar através do perfil online, além da possibilidade de se auto editar, efetuando uso das ferramentas de corte,
filtros, edição de texto, exclusão de publicações etc. Portanto, trata-se de uma escrita de si no Facebook, e isso ocorre através da hashtag #TBT, na
qual surge como suporte para um ser humano narcísico, ávido por ver sua imagem refletida neste ambiente virtual. Contudo, o significado da
utilização da hashtag vai além da interação composta na rede social, propondo um mecanismo que reconfigura a imagem ali representada, ou
seja, observa-se fotografias dotadas de significados que acabam por potencializar a existência do sujeito na contemporaneidade. Para efetuar esta
análise, foram separadas algumas postagens de usuários da rede social em questão que utilizaram dessa hashtag, articulando o corpus empírico ao
pensamento de alguns autores teóricos que podem ajudar a compreender melhor essa questão. Deste modo, pretende-se compreender como a
interatividade e a comunicação que a hashtag #TBT propõe provocam sentimentos que vão além da lembrança de rever imagens que remetem a
um tempo passado, mas que também fazem saltar aos olhos a necessidade contemporânea de reforçar a sua existência diante da rapidez e
velocidade que a vida atual impõe. E com alguns resultados da análise das postagens selecionadas, surgem elementos que ajudam a compor o
individuo na sociedade. Destacam-se características como o narcisismo e exercícios de si, e a possibilidade de comentar um comentário, o que
acarreta em alguns significados importantes como forma de validar existência do sujeito, e, além disso, a colaboração do outro reforçam a
formação identitária do ator social. No entanto observa-se que as postagens com a hashtag, em alguns momentos tornam-se secundária, pois em
primeira instância se destaca o individuo na fotografia, e em alguns casos a questão da rememoração fica em segundo plano. Assim, esta seria uma
possível resposta ao atual crescimento de seres narcísicos dentro da rede social Facebook.
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RESUMO
A evolução tecnológica trouxe ao longo da sua trajetória, mudanças fundamentais em toda a sociedade. A forma como convivemos passou a ser
interconectada de direitos e deveres e o monitoramento dos bens públicos se tornou cada vez mais constante, visando transparência de contas e
serviços do Estado. Este fenômeno só foi possível devido à internet e os dispositivos móveis, que marcaram gerações e permitiram que pessoas
pudessem interagir e produzir conjuntamente, criando uma realidade própria e compartilhando com seus pares. Neste cenário, o Denunciapp
SAAE - Viçosa se mostra como mais um canal de participação do cidadão, que pode relatar as ocorrências em um canal direto com a instituição.
OBJETIVO: A pesquisa se propõe a identificar e analisar como se caracteriza a relação entre os participantes nesta plataforma, os conflitos e alguns
parâmetros normativos que integram este ambiente disruptivo de denúncias. METODOLOGIA: Para efetuar os objetivos da pesquisa, como estudo
de caso empírico, o aplicativo foi esmiuçado e explorado, no quesito quantitativo, ou seja, em catalogar as denúncias listadas na plataforma digital
em relação ao número de queixas totais, categorizadas no objeto como “resíduos sólidos”, “desperdício”, “falta de água” e “vazamentos”, em
número de queixas por bairro, em tipos de soluções apreciadas pelo Serviço de Água Esgoto e Saneamento de Viçosa e em número/tipo de
mensagem de resposta enviadas pela instituição. Já no qualitativo, após leitura de todas as denúncias do aplicativo, foi focado o teor denuncioso
das ocorrências citadas pelos agentes, o que determinou um espaço amostral de afirmações com teor ofensivo aos direitos fundamentais dos
seres humanos, como o direito de resposta, de imagem e ao esquecimento. Além disso, foi realizada pesquisa bibliográfica, que permitiu entender
melhor o contexto social e ético das atividades registradas no app. RESULTADOS: Foram contabilizadas até o momento do envio deste excerto 83
denúncias, distribuídas em 21 bairros diferentes da cidade de Viçosa. Destas denúncias, a maior parte delas (28 no total) foi registrada na categoria
“resíduos sólidos”. O maior número de tipo de soluções apresentadas pelo aplicativo aos participantes foi da categoria “pendente” (39 vezes), o
que indica que a plataforma é subutilizada pela instituição, demonstrando que nos mais de dois anos de atividade grande parte das denúncias
registradas foi negligenciada ou simplesmente ignorada na plataforma, ferindo o objetivo de ser uma ponte de contato entre os agentes fiscais
honorários e o SAAE. Outro ponto de destaque é o grande número de respostas nas denúncias classificadas como “solucionados” (28) e “em
análise” (13), enquanto as outras denúncias categorizadas não foram sequer respondidas. CONCLUSÃO: Os direitos embutidos no exercício da
cidadania no aplicativo vão além da abordagem utilizada pelos próprios criadores da plataforma e atingem toda a comunidade viçosense,
interconectada pelo atendimento da autarquia responsável por todo o trabalho de saneamento, esgoto e tratamento de água no município. Neste
modelo diferenciado de realizar monitoramento dos recursos hídricos e ambientais, o cidadão peca pela falta de orientação e pelo descaso do
SAAE à comunidade ali formada. A plataforma está quase em desuso, pois perdeu sua credibilidade e confiança em seus objetivos. As denúncias,
exibidas como um catálogo e classificadas com critério de atendimento têm baixa efetividade naquilo que propõe. Confirmamos que a ausência de
um parâmetro normativo claro atrapalha o objetivo da plataforma, mas também a interação clara e normativamente correta.
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RESUMO
O presente estudo analisa a natureza do enquadramento feito pela Folha de S. Paulo, e pelo El País Brasil - na versão digital - sobre o estupro
coletivo de uma adolescente, no Rio de Janeiro, em maio de 2016. O primeiro jornal escolhido foi criado em 1995, inicialmente com o nome de
Folha Online. A Folha de S. Paulo é o primeiro jornal em tempo real em língua portuguesa. Segundo sua home institucional, o site conta “com 19
editorias de conteúdo com acesso livre na internet” e tem “uma audiência de 17 milhões de visitantes únicos e 173 milhões de páginas vistas por
mês”. A segunda mídia, El País, é um jornal diário espanhol fundado em 1976. De propriedade do Grupo PRISA, conta com uma média de 457.000
exemplares diários, com a maior tiragem da Espanha. Chegou ao Brasil em 2013 estritamente no formato digital. Em comunicado à época, a
gestão alegou que o “crescimento excessivo de acesso ao site espanhol por parte do público brasileiro, motivou a criação de uma versão em
português". Partindo do pressuposto de que os veículos de comunicação ocupam lugar central na rede de sociabilidade moderna, sendo
responsáveis por moldar a percepção da 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 dos veículos selecionados sobre o estupro coletivo. Para
tanto, foram utilizados os conceitos de: identidade, ideologia, enquadramento, patriarcado moderno e hegemonia. A metodologia utilizada
contempla revisão bibliográfica, análise minuciosa e crítica de discurso, seguindo o método da linguística inglesa criada por Fairclough. De ambos
jornais foram analisadas matérias referentes a um mês de cobertura do caso pertinente à pesquisa. Portanto, o prazo de análise é de 26 de maio
de 2016 a 30 de junho de 2016. Dentro desse período foi realizado recorte que optou por analisar matérias do início, meio e fim do caso,
totalizando 16 manchetes do El País Brasil e 28 da Folha de S. Paulo. O número discrepante entre os dois periódicos se dá devido à diferença da
forma em que foi feita a cobertura do fato. Entre os resultados, foi verificado que veículos de comunicação podem servir como ferramenta de
transformação social ou manutenção de velhas estruturas, conceitos e preconceitos. O que, em grande medida, está diretamente ligado à sua
linha editorial. A A partir da aplicação de categorias linguísticas sobre possíveis traços patriarcais na cobertura jornalística, pôde-se perceber que
tal matriz ainda gera efeitos na sociedade moderna, apesar de suas complexidades e da presença do Estado – algo não percebido por Weber ao
analisar o patriarcado em sociedades tradicionais. No processo de realização da análise, descobriu-se que um mesmo fato tinha sido enquadrado
de maneiras totalmente diferentes pela Folha de S. Paulo e pelo El País Brasil. Ambos jornais com sede na cidade de São Paulo e com
correspondentes no Rio de Janeiro narraram a ocorrência através de angulações distintas. Por se tratar de um caso com grande visibilidade na
mídia, onde a maioria das fontes eram (ou não) entrevistadas durante coletivas de imprensa e atos de apoio ou repudio à vítima, a hipótese inicial
da pesquisa apontava para enquadramentos semelhantes. O que não aconteceu. Ao contrário, a Folha construiu enquadramento simplificador,
atravessado por traços patriarcais, com ênfase na participação de atores sociais masculinos que dominaram sua cobertura. O El País, ao contrário,
primou pela ênfase da ação de figuras femininas ao mesmo tempo em que abordou o estupro como tema atinentes aos Direitos Humanos e
políticas públicas.
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RESUMO
Esta pesquisa propõe investigar qual o comportamento de consumo envolvido no mercado de camisas nerd, uma vez que vemos uma tendência
exponencial para o uso de estampas de super-heróis da ficção, criados principalmente pelas gigantes Marvel e DC. Parte-se das concepções de
mercado Fast-Fashion e comunidade emocional (Maffesoli). A partir da metodologia do estudo de caso traça-se, então, um cenário instigante e
criativo que envolve gerações diferentes de pessoas com estilos voltados para um sentimento de copertencimento que conecta pessoas umas às
outras a partir de um universo que propõe representações simbólicas de coisas simples do cotidiano da vida. O estudo estabelece um paralelo
entre o conceito nerd de ontem e nerd de hoje, e questiona: Esta moda ser nerd? A partir do conceito sociocultural do termo nerd, analisa-se o
consumo dessa moda que aqui será chamada de Fashion Nerd, termo proposto pelos autores, para nominar essa moda pautada em HQs, heróis,
vilões, games, filmes e animações, contextualizada pela ideia da comunidade emocional de Michel Maffesoli (1998) como será discutido a frente.
E, dentro deste tema, que se percebe que a indústria das grandes produções cinematográficas ganha exponencialidade mercadológica, sendo que
a produção desses produtos ultrapassa o criado pelas marcas gigantes como Marvel, Dc e Disney. O objetivo deste estudo é analisar a motivação
do público consumidor de artigos nerds e como esse comportamento dita tendências e move o comércio através de uma conexão emocional
envolvida entre clientes, marca e cultura. E, assim perceber como a comunidade emocional está ligada pelo querer fazer parte, pois cada vez mais
pode se sentir próxima, através do ato de consumir, e ter mais uma forma de se afirmar, de copertencer e significar o mundo ao redor. Portanto,
este trabalho que foi apresentado no IX PROPESQ 2018, aponta para novos estudos deste novo segmento metodológico e que está longe de se
esgotar, visto que, a cada nova produção cinematográfica novos produtos surgem no mercado. E assim, ele vai se ressignificar, assim como o
conceito de Nerd se ressignificou, ao passar de “pessoa estranha” para amantes da cultura pop. O consumo desses produtos passa do ato de
comprar, mas para o de afirmar sua identidade, de pertencer a um grupo, de estar dentro do que acontece fora, uma individualização para então
fazer parte.
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RESUMO
Por meio de uma investigação teórica, esse artigo mostra que o conceito de habitus é um termo que viaja por diversas áreas do conhecimento.
Aristóteles, Dukheim, Nobert Elias, Merleau-Ponty e Pierre Bourdieu. Esses são somente alguns nomes da Filosofia, Antropologia e Sociologia que,
ao longo de suas pesquisas, conceituaram e utilizaram a ideia de habitus. Nesse sentido, esse artigo pretende trazer um estudo bibliográfico sobre
o conceito de habitus, que começou ainda com Aristóteles para ganhar um dimensão ainda maior com o francês Pierre Bourdieu. O objetivo de tal
proposta é mostrar que além de ser um conceito, uma teoria, Pierre Bourdieu traz uma proposta prática de como agir no campo e agir com outros
agentes e fontes da pesquisa científica. Como agente científico, deve-se compreender que o campo é dinâmico e que existe nele relações e
interesses conflitantes tanto entre os integrantes do campo como entre estes e o pesquisador. As ideias de habitus, como: conhecimento que vem
da prática; agir de forma virtuosa; o envolvimento de diferentes agentes sociais e assim as interações sociais e, especialmente o conceito
introduzido por Pierre Bourdieu, que significa a capacidade perceber e analisar o ambiente, tudo isso está relacionado com a prática e pesquisa
científica. O fato comprovado é que o conceito de habitus faz parte dos estudos da Ciências Sociais e Humanas, especialmente, da Antropologia,
Sociologia e Filosofia; e que ele é um conceito importante quando o assunto é olhar e interpretar as relações sociais, os conflitos existentes entre
indivíduo e sociedade. Para além dos conflitos no campo entre indivíduo e sociedade, a teoria de Pierre Bourdieu também pode ser usada como
uma referência em pesquisas acadêmicas. O pesquisador precisa sentir o mundo, sentir o campo, olhar para os outros agentes sociais para depois
interpretar as situações. Todos, agente pesquisador e agente pesquisado, são corpos sociais, que se comunicam, que se expressam, que têm
interesses, por isso, cada pesquisa é um ação diferente, exige conhecimentos específicos e experiências particulares. O habitus científico precisa
ser uma prática e a cada prática um modo de apreender, compreender e interpretar o campo e os agentes sociais.
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RESUMO
O presente trabalho busca identificar as estratégias de marketing digital das startups que participaram da área de Startups & Makers - programa da
Campus Party, evento científico e tecnológico realizado em Brasília, do dia 14 a 18 de junho de 2017 -, a fim de apresentar às empresas
tradicionais e novas startups, um conhecimento sobre as estratégias de marketing utilizadas por elas e também conceitos básicos da literatura. A
escolha deste tema é de suma importância para o cenário atual, pois existem milhares de startups iniciantes no Brasil que possuem dificuldades
em realizar estratégias de marketing digital. As startups são empresas que estão revolucionando e movimentando a economia e aprender com elas
é essencial até mesmo para quem já atua há anos no mercado. Elas utilizam a inovação e um ciclo de aprendizado acelerado em seu planejamento
estratégico para que conquistem o seu público-alvo. O objetivo deste trabalho é identificar quais as principais plataformas/tecnologias são
utilizadas pelas startups participantes do evento para a divulgação de seus produtos e serviços, como elas as utilizam e sua percepção sobre a
importância do marketing digital. Assim, foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica para identificar os principais conceitos de marketing
digital, suas estratégias e como elas podem ser aplicadas em startups. Além disso, também foi realizada pesquisa quantitativa e qualitativa, com a
criação de um questionário submetido a teste para 17 startups no dia do evento, cujo resultado não foi considerado na pesquisa, mas sim com o
intuito de realizar o pré-teste para verificar a validade e a relevância das perguntas. Posteriormente, o questionário final foi enviado para 22
startups participantes do programa e a coleta de dados ocorreu no mês de agosto. A tabulação se estendeu ao mês de setembro de 2017,
utilizando o Microsoft Excel para criação de gráficos e percentuais. Como resultado, foi realizada uma comparação entre os instrumentos de
marketing tradicional mais utilizados, constatando-se que 45% das startups em Growth e Early Stage - termos utilizados para divisão das startups
no edital de seleção Campus Party Brasília - , dão maior destaque para a mídia digital como uma forma de divulgação de sua empresa. O panfleto
também é uma opção viável para 18% das startups em Growth e 14% das que estão em Early. Para promover seus produtos e serviços online, as
mídias mais comuns são: Site (91%), Página no Facebook (91%) e Instagram (61%), mostrando uma relevância maior dessas mídias em relação às
outras (Blog, Email Marketing, Whatsapp, LinkedIn, Twitter, Google Plus, You Tube e Chat). Outro ponto analisado foi que os anúncios pagos
representam uma estratégia importante para a divulgação de uma empresa através das redes sociais ou do Google, apesar de 23% das startups
Early e Growth não realizarem anúncio pago na internet, 36% já fizeram e pararam, enquanto que 32% realizam anúncio utilizando o Facebook
Ads. Sobre a frequência de utilização das mídias de Marketing Digital, 45% tem uma programação semanal de acompanhamento de suas
estratégias digitais. Ainda, 66% indicaram ter uma equipe própria para cuidar do seu marketing digital, sendo que o gestor de marketing possui um
conhecimento razoável sobre a utilização das estratégias digitais. Em relação a utilização de ferramentas para acompanhar os resultados na
internet, 50% utilizam o Google Analytics, mas 41% alegam que não usam nenhuma. Os entrevistados citaram outras ferramentas tais como
Compass, Firebase, Smartlook, Leadlovers e RD Station. Por meio da pesquisa verificou-se que essas empresas inovadoras utilizam estratégias de
marketing digital para impulsionar seus negócios e quando estão em sua fase avançada, ou até mesmo antes disso, são capazes de explorar o
melhor das plataformas/tecnologias de marketing digital. Mesmo porque, de acordo com a opinião dos entrevistados, o digital é um dos meios
com melhor custo-benefício, quando utilizado corretamente.
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RESUMO

A pesquisa etnográfica é instrumento privilegiado da Antropologia, mas recorrentemente adotado por outras áreas, como a Comunicação. Nessa
perspectiva, propomos neste artigo uma discussão metodológica – que se apresenta visada teórica – sobre o fazer etnográfico na
contemporaneidade, sob uma perspectiva feminista, especificamente no campo dos estudos da Comunicação. Como suporte ao debate conceitual
que traçamos, tomamos como referencial nossa prática etnográfica em pesquisas envolvendo juventudes periféricas. Concebemos o fazer
etnográfico, aqui, para além do levantamento de informações qualitativas, mas nos ocupamos também do comprometimento sobre como
transformar observações, entrevistas e notas de campo em representação textual. A partir do Século XX, o advento do trabalho de campo
sistemático como modo característico de coleta de dados para a pesquisa antropológica, segundo Roberto DaMatta (1987), possibilitou ao
cientista social não só ter contato direto com seus pesquisados, mas também “entrar em um processo profundamente relativizador de todo o
conjunto de crença e valores que lhe é familiar”, empreendendo uma investigação para além da classificação de curiosidades ordenadas
historicamente. Ao esclarecimento de DaMatta, somamos o pensamento de José Guilherme Cantor Magnani (1996), que também contempla a
pesquisa de campo como caminho metodológico que “não dispensa o caráter relativizador que a presença do "outro" possibilita”. Por isso,
conduzimos essa discussão em perspectiva feminista, nos moldes descritos por Margery Wolf (1992) e Gesa Kirsch (1999), para quem o
comprometimento com o “outro”, suprimindo hierarquias entre investigador e investigado, deve ser a linha guia. Segundo Kirsch, os princípios
feministas de pesquisa surgiram como crítica a métodos positivistas nas Ciências Sociais, especialmente nas pesquisas sobre mulheres, já que
muitas vezes as investigações não eram benéficas às próprias participantes. Para Kirsch, pesquisas feministas têm obrigação moral com o outro. À
Kirsch e Wolf agregamos as contribuições de Cicilia Peruzzo (2003), para que possamos, ao fim, propor pistas para a etnografia para a pesquisa em
Comunicação. São duas – destacadas entre tantas possíveis – as vertentes que buscamos problematizar: 1) a primeira sobre o posicionamento do
pesquisador – desta pesquisadora – em relação aos sujeitos participantes do estudo; 2) a segunda insere-se no campo da interpretação, sobre
como experiências vividas e observadas são transformadas em dados acadêmicos. Ao fim, concluímos que a semântica das relações em campo
demanda uma compreensão para além do que se diz e escuta. Requer flexibilidade teórica (não se deve buscar no campo aquilo que os livros
dizem, é preciso “deixar o campo falar”, como repetem os antropólogos), leveza e simplicidade na conduta (a atuação do pesquisador não deve
sobressair-se à dos sujeitos participantes), desprendimento de preconcepções (é preciso escapar das amarras de representações já instauradas) e
respeito ao “outro” que se busca (pois defendemos deixar por terra a associação da etnografia a um exercício de dominação, no qual o olhar
superior do pesquisador é imperativo sobre o dos indivíduos que ocupariam meramente a posição de “objetos observados”). Articulando os
propósitos feministas, propomos como contribuição para a delimitação dos objetivos da etnografia quando empregada na Comunicação:
empoderar os participantes da pesquisa. Pois, além de dar ao(s) indivíduo(s) envolvido(s) na investigação o resultado de nossa análise, como
“retorno” a ser utilizado em seu benefício, é possível envolver este(s) indivíduo(s) de forma mais ativa na pesquisa, trazendo-o(s) para o centro do
trabalho, tirando-o(s) da posição de observado(s) para posicioná-lo(s) como colaborador(es) ativo(s) do estudo que, ao fim, trata dele(s)
mesmo(s). Inclusive, a matéria-prima para construção de nossas pesquisas etnográficas, em essência, não nos pertence, mas sim aos sujeitos que
estudamos.
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RESUMO
O projeto "Midiatização, Cultura e Processos Sociais" é um projeto de interface entre Comunicação/Processos Midiáticos e Cultura. A pesquisa
tem como método a análise de midiatização, que diz respeito às interações contemporâneas entre Sociedade (Indivíduos e Instituições),
Desenvolvimento Tecnológico/eficácia da Comunicação e Circulação de Informações. NO Brasil, os núcleos de pesquisa sobre a midiatização têm
como referências a obra de Eliseo Verón, e a Universidade do Vale do Rio Dos Sinos tem um dos núcleos de pesquisa mais consolidados sobre essa
temática, conta com referências nacionais como Fausto Neto, José Luiz Braga, Pedro Gilberto Gomes, Jairo Ferreira. Esse Núcleo realiza o anual
Seminário Internacional de Midiatização e Processos Sociais. E, seguindo essa "Escola" Teórica e Metodológica, realizo na Estácio Pará uma
pesquisa de midiatização tendo como um recorte temático os processos sociais e de comunicação/midiáticos relacionados à cultura regional. Este
projeto tem três frentes temáticas: Midiatização e Culturas Populares, Midiatização e Feminismo e Midiatização e Identidades Culturais/Sociais
(Juventude e Negros). Este projeto tem como objetivo mapear e analisar processos de relevância social, a partir das interações entre fenômenos
comunicacionais/midiáticos e culturas regionais, tendo em vista que as questões amazônicas ainda têm algumas situações estereotipadas
divulgadas e também pouco exploradas em grades de mídias tradicionais de massa. A pesquisa é uma pesquisa exploratória, que a partir da análise
de midiatização, processos sociais e cultura, lança mão de instrumentais multidisciplinares, divididos em algumas frentes de estudo com alunos de
iniciação científica de Jornalismo e Publicidade. E algumas etapas de estudo e pesquisa empírica já foram iniciadas em 2016. 2, 2017.1, 2017.2 e
2018.1, a partir dos seguintes objetos: 1- Carimbó do Pará e Processos Sociais entre as comunidades de carimbozeiros (Belém) e Políticas Culturais
para a cidade; 1.1- Carimbó do Pará e Processos Midiáticos/Rádios Locais e Políticas Culturais; 2. Cultura Feminista, Práticas Sociais e Cultura
Digital: Uma imersão na Marcha Mundial das Mulheres em Belém; 3. Casa Preta: Juventude negra ,processos de midiatização e identidades sociais
no espaço público em Belém. Todas as etapas de estudo (pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, sistematização de informações, etc) geraram
artigos produzidos pelo coletivo de iniciação científica e foram selecionados para eventos científicos nacionais e internacionais (I e II Seminário
Internacional de Midiatização e Processos Sociais- UNISINOS; Congresso da Associação Latino Americana Interdisciplinar de Pesquisadores em
Comunicação) e publicações em revistas científicas da Estácio Curso de Comunicação (Puçá) e Coletânea de artigos da Edição Cultura e
Pensamento da Universidade Federal da Bahia em Parceria com Ministério da Cultura ( Cultura e Políticas para as Cidades). A pesquisa em
andamento deve entrar numa etapa de aprofundamento de análises de midiatização entre esses processos sociais e culturais locais, e a
perspectiva de resultados caminha na direção de entender a complexidade das culturas amazônicas, a partir de uma perspectiva de diversidade e
intensa participação das comunidades tradicionais em novas formas de comunicação na contemporaneidade. Essa pesquisa deve fazer o retorno a
essas comunidades dos resultados de pesquisa e oferecer à comunidade subsídios para expansão de aç~eos de transformação social e cultural, que
agregue estratégias de comunicação.
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RESUMO

Entendendo que o gênero musical funk tem suas especificidades de ritmo, composição e letra, a pesquisa apresenta a criação de um conceito em
torno do termo imundo, propondo-se a criar uma chave de leitura para pensar a imagem do funk, no funk e com o funk. A escolha do ritmo como
ponto privilegiado para discussão dessa pesquisa justifica-se, pois atualmente, é notória as potências estéticas subalternas, que se apresenta de
forma visceral e muito clara a incorporação de lugares de fala da pessoa negra e LGBT. Incorporação, corpo-ação, no sentido pleno do termo, pois
os atos de fala, além das músicas, estão estendidos em seus corpos. Letras cada vez mais atrevidas, com bordões e termos que antes eram apenas
restritos aos guetos, no momento atual, disputam espaço no universo de legitimidade pelo qual o fenômeno do funk ainda luta enquanto gênero
musical. Esse ponto de partida faz irradiar discussões que constroem uma tessitura em todos os capítulos junto à imagem funk, fazendo-a
convergir em um grupo de seis rapazes negros e LGBT, de 20 a 30 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Esses corpos e sua expressão expõem
problemáticas específicas, revelando conteúdos sociopolíticos que, a partir da marginalização, tornam visíveis vozes que se expandem,
movimentos característicos desse lugar de fala, que apresenta um corpo falante que revela seu ethos. A partir do universo desses rapazes,
constrói-se tanto um relato etnográfico quanto um trabalho artístico autoral e coloca-se em quadro as possíveis coalizões LGBT que se
intersecionam à vida da pessoa negra. Ofereço, desde modo, uma convergência dos debates a serviço da criação artística, intitulada “Poses
Imundas”, catalisando reflexões em torno da imagem e do lugar do artista enquanto pesquisador – o que, por sua vez, leva à aproximação de
linguagens artísticas distintas a partir do campo da dança, da performance e das artes visuais. Penso as poses como um elemento de composição
no portrait fotográfico de pessoas negras e LGBT que estão imersas na cultura visual do funk, fazendo ver uma discussão sobre a criação de
imagens em culturas subalternizadas.
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RESUMO
O Hino do Estado do Pará já afirma à região que “Teu destino é viver entre festas/ Do progresso, da paz e do amor!”. Indo além, devemos notar
que há várias festas atualmente na cidade que fazem referências a décadas passadas, em especial na década de 1980 e 1990, algo que já foi
observado em minha dissertação de mestrado “Insólitos sons da Amazônia? Experiência e espírito de época na cena e no circuito rock de Belém do
Pará entre 1982 e 1993”, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Pará em 2013. Inserida na Linha de
pesquisa: “Comunicação, Cibercultura e Antropologia: a relação entre consumo, cultura e produção de sentidos na contemporaneidade”, que
coordeno no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Estácio do Pará, busco analisar a recorrência de manifestações musicais e
culturais que remetam a décadas passadas, em especial através das festas “Bregaço” e “Hot Classics”, na capital paraense. Mais que isto: o quanto
este tipo de consumo musical carrega certa saudade ou mesmo “nostalgia” por um passado que se viveu ou não, mas que pode ser
“experienciado” na contemporaneidade na capital paraense. A escolha inicial de tais festas e mesmo discursos como “pontos de partida” para a
pesquisa, não é aleatória: com grande alcance, atraem cada vez mais pessoas. Elas geram grande produção de conteúdo na web. Cada vez mais
presentes na sociedade, as redes vêm adquirindo grande importância como objeto de estudo em Comunicação, porém acredito que seja
necessário observá-las principalmente pelo que comunicam a respeito de uma realidade social e não somente como aparatos tecnológicos e novos
modos de interação. Assim, realizando um diálogo entre Comunicação e Antropologia e destacando o processo colaborativo de conteúdos, seja
pelas páginas oficiais das festas, busco interpretar como tal produção de conteúdo se relaciona aos sujeitos e os significados que carrega e mesmo
incita aos mesmos, envolvendo processos de identificação, anseios e percepções da realidade amazônica da cidade, que vão além do caráter on
line de tais mídias. Tais pressupostos se relacionam à metodologia da netnografia, que leva em conta, além das formas de consumo dos conteúdos
compartilhados, os processos de sociabilidade e os fenômenos comunicacionais que envolvem as práticas dos sujeitos dentro de comunidades
virtuais. Indo além de simples coleta de dados, a utilização da netnografia deve ser problematizada e possibilitar a interpretação, a compreensão
dos conteúdos observados e discutidos. Tal perspectiva se alia, por fim, à antropologia de Clifford Geertz, em que se busca associar determinados
produtos “a grandes temas”, isto é, a processos e contextos socioculturais mais amplos. Nesta pesquisa, especificamente nos referimos a
observação de determinadas práticas festivas e suas citações nas redes sociais, observando práticas e (res)significações que apontam para uma
retomada do passado e sua recorrência no presente. Assim, é possível observar então uma cadeia em que ambas as “realidades” – passado e
presente –, apresentações e representações dialogam através dos conteúdos compartilhados, comunicam diversas experiências e especificidades
do período contemporâneo, como processos de identificação. Isto mostra que a recepção não é mais somente uma etapa passiva no processo de
comunicação; pelo contrário: é um grande ponto de partida para novos modos de compreensão e produção de conteúdos. É por isto que creio (s)
urgir a necessidade de analisar, discutir e compreender como ocorre a produção e recepção e consumo destes conteúdos na contemporaneidade,
relação propiciadora, em última instância, de novos processos e mediações socioculturais na Amazônia.
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RESUMO
Projeto de pesquisa acadêmica, vinculado à disciplina de Projeto de Design 3, do 3º período do curso de Desenho Industrial da UFF, cujo tema é
embalagem biodegradável. O projeto visa criar uma embalagem sustentável, biodegradável e reutilizável, que possa reduzir a perda de frutas
orgânicas sensíveis, por esmagamento, impactando assim no custo final do produto para o consumidor, além de reduzir a produção de lixo de
difícil equalização pela natureza como plástico e isopor, reduzindo também os impactos ambientais no momento do descarte. A embalagem se
propõe a ser reutilizada, ou seja, retornar com o consumidor à feira ou hortifrutti, eliminando o uso de sacolas plásticas e bandejas de isopor, tão
comuns e não recicláveis. O material utilizado para sua produção será oriundo de descarte, como bagaço de cana, fibra de côco ou polpa de papel
reciclado, porém ainda em fase de testes, portanto ainda não definido. Até a presente data foram desenvolvidas pesquisas de campo junto a
consumidores e fornecedores de frutas orgânicas, afim de identificar as reais necessidades em relação à embalagens, para definição do problema,
onde foi detectada a necessidade de uma embalagem que protegesse as frutas, além de reduzir o impacto ambiental na produção e no descarte
do produto. A metodologia utilizada é o Design Thinking, idealizada por Bill Burnet e Dave Evans, professores da Universidade de Stanford, nos
Estados Unidos e autores do livro “O design da sua vida”. O método visa colocar as pessoas e suas necessidades em primeiro lugar, assim, o
primeiro passo do processo é entender o problema da perspectiva do usuário final, em seguida, catalogando-se as informações coletadas nessa
primeira fase, chegamos ao problema real e partimos para gerar tantas ideias quanto possível para resolver o problema, sem a restrição das
soluções existentes. O objetivo não é tentar encontrar a resposta “certa” , mas em vez disso, muitas possibilidades e alternativas são exploradas.
Os passos seguintes incluem algumas das ferramentas disponíveis para ideação como o brainstorming, a prototipagem rápida e os testes com o
público, para a partir do feedback recebido fazer os ajustes finais do produto e prepará-lo para a produção em escala industrial.

X Seminário de Pesquisa da Estácio

Economia Criativa
Design

119

Economia Criativa
Curso: Design de Moda
Título:

O USO DAS METODOLOGIAS ATIVAS POR PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS NO RIO DE JANEIRO

Autor(es) Silvio Duarte Domingos; Rodrigo Antônio Garcia
E-mail para contato: silvio.duartte@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Formação superior. Práticas pedagógicas. Metodologias ativas.

118

IES: UNESA

RESUMO
As mudanças que vêm acontecendo nas últimas décadas nas sociedades ocidentais exigem uma transformação no modelo educacional existente
para a Formação Superior no Brasil. O Ministério da Educação - MEC entende que primeira delas ocorre no mundo do trabalho, onde a expectativa
de vida mais longa e a dinâmica da economia têm possibilitado que as pessoas tenham mais de uma carreira, que estão mais longas e menos
previsíveis. Essa nova configuração tem dissolvido as fronteiras entre as áreas de trabalho, exigindo profissionais saberes e competências diversas.
A segunda mudança aponta para a exigência de atitudes éticas, prudentes e criativas em relação ao planeta. O risco da ausência de futuro torna
explicita a necessidade de se criar soluções para resolver problemas que parecem insolúveis. Logo, bem mais que memorizar conteúdos, os
estudantes precisam aprender a pesquisar e assumir novas atitudes e comportamentos. A terceira é marcada pelo impacto social das novas
tecnologias de informação e comunicação - TICs, que modificou os modos de produção de conhecimento, facilitou o autoaprendizado, a formação
de comunidades de aprendizagem e as redes de produção de conhecimento a baixos custos. Isso coloca o estudante como um protagonista de sua
própria formação (BRASIL, 2015). Esses processos exigem uma transformação no modelo da formação superior no Brasil. A escola tradicional
parece não estar adequada a esse cenário, como já denunciava o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, inspirado pela obra de
Dewey e Ferrer. As Metodologias Ativas, que estão fundamentadas no principio da autonomia do estudante, já explícita na obra de Paulo Freire,
parecem estar adequadas a esse novo contexto. Para Moran (2015) “as metodologias ativas são pontos de partida para avançar para processos
mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas práticas”. Elas consideram o protagonismo do
estudante, ou seja, o estudante como autor, aquele que produz o conhecimento com a utilização das novas tecnologias da informação e
comunicação – TIC. O conflito é visto como uma oportunidade para a aprendizagem. O objetivo deste estudo foi examinar a aceitação e a
utilização das Metodologias Ativas por professores da formação superior em universidades privadas na cidade do Rio de Janeiro. Uma hipótese
inicial era que os professores não sabiam como lidar com as Metodologias Ativas em suas salas de aula. A pesquisa qualitativa teve como métodos
de coleta de dados, entrevistas semiestruturadas e observação em campo. Para análise argumentativa, foi utilizado o Modelo da Estratégia
Argumentativa – MEA, que é uma técnica de análise proposta por Castro e Frant (2011) e baseia-se na Teoria da Argumentação introduzida por
Perelman (2007) e Perelman e Olbrechts-Tyteca (1992). Participaram desse estudo, 10 professores universitários, sendo quatro homens e seis
mulheres, com formações variadas e que atuam nas áreas de Design de Interiores, Educação, Desgin de Moda, Administração, Engenharia de
Produção e Arquitetura e Urbanismo. Os resultados indicam que os 10 sujeitos aceitaram positivamente as Metodologias Ativas, mas apenas dois
sujeitos sentem-se confortáveis em usá-la e apenas um sujeito teve contato com a teoria e formação específica para aplicá-las. Foi possível
concluir que apesar do interesse dos sujeitos participantes pela proposta das Metodologias Ativas, ainda falta formação e preparação dos
professores universitários para o uso de tais metodologias.
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RESUMO
A gastronomia é reconhecidamente um elemento integrante da cultura. A culinária carioca origina-se da miscigenação dos povos indígenas
(primeiros habitantes), portugueses (colonizadores) e africanos (escravos trazidos da África). Muitas técnicas de preparo e ingredientes da
culinária carioca são de origem indígena, mas com a chegada dos colonizadores e, juntamente com eles, os escravos, ocorrem diversas adaptações
para agradar o paladar europeu. No ano de 2015 foi lançado no Rio de Janeiro o Marco da Gastronomia como Cultura, de autoria do deputado
Zaqueu Teixeira, com o objetivo de dar visibilidade e fortalecer os modos de vida e as práticas alimentares das populações tradicionais no Rio de
Janeiro. O referido documento é um norteador das ações voltadas à gastronomia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O Marco da Gastronomia
como Cultura, pode ser entendido como um documento que apresenta conceitos e orienta diretrizes e princípios que visam a contribuir para a
construção de práticas e ações referenciadas a partir dos elementos destacados pelo Marco. Este ensaio tem como objetivo desenvolver uma
breve reflexão sobre avanços, desdobramentos e desafios para a Gastronomia Carioca a partir do lançamento do Marco da Gastronomia como
Cultura, ocorrido em dezembro de 2015. Destacam-se, particularmente, os desdobramentos para a alimentação, cultura, turismo e pesquisa no
cenário carioca. Destaca-se dois elementos centrais de sua proposta: a visibilidade e o resgate da gastronomia local. Apesar das inúmeras políticas
públicas para a alimentação existentes no Brasil, o Marco da Gastronomia como Cultura, tem seu foco na gastronomia e no seu direcionamento ao
cenário carioca. O Marco reforça a necessidade de se pensar e dialogar a gastronomia como uma dimensão da cultura, seus aspectos históricos e
políticos, dentre tantos outros, no que se refere ao estudo dos alimentos, da alimentação e da interação entre os sujeitos. Desta forma, torna-se
propício refletir sobre o que está sendo ensinado sobre cultura nos cursos de gastronomia e o quanto a formação se aproxima ou se distancia
daquilo que é pregado pelo Marco. A partir dos princípios e diretrizes estabelecidas no Marco, vislumbra-se o desenvolvimento de estudos e
pesquisas com o intuito de propor novas estratégias educativas e interventivas. Para tanto, a participação da comunidade acadêmica,
especialmente, de pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento, como sociológicos, antropólogos, dentre outros, para lidar com a
gastronomia como cultura. Salientamos a necessidade de financiamento de pesquisas pelas agências financiadoras, que tem uma importância
decisiva para a organização da pesquisa acerca dos campos temáticos propostos pelo Marco. Sinteticamente, a gastronomia como cultura
contempla objetos de estudos que se situam dentro de diversos paradigmas de ciência, nos quais podem emergir possibilidades como as pesquisas
participantes, pesquisa-ação, etnografia, planos de intervenção, dentre tantas outras possibilidades que contribuam para adotar postura teóricas e
metodológicas diante do tema. A própria gastronomia, vista como uma ciência em si só é um grande desafio. Assim, esta breve reflexão, não é um
sinal de que "tudo é possível", mas trata-se de aprofundar uma discussão epistemológica de maneira a promover um rigor de ciência na qual os
critérios de cientificidade e de verdades vigentes, de fundamento tanto empírico como positivista, possam ser aprofundados. A partir da análise da
referida política pública, considera-se está uma importante iniciativa pública na promoção da culinária e da gastronomia no Estado do Rio de
Janeiro, com importantes impactos para as áreas da cultura, turismo, economia e da pesquisa acadêmica. Espera-se que este ensaio possa
contribuir para as discussões e avanços teóricos e práticos a partir do Marco da Gastronomia como Cultura.
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RESUMO
Trata-se de um trabalho de pesquisa de campo que realizou um mapeamento do uso do pescado na gastronomia da região denominada Litoral
Baixo Sul da Bahia, região que se inicia no Sul do Recôncavo Baiano. Não existe na literatura atualizada trabalhos acadêmicos que informem dados
sobre o uso do pescado nas preparações desta região. Existe o conhecimento sobre o pescado, mas não de seus usos nas preparações e formas de
preparo, principalmente no que se refere ao público constituído de turistas e suas preferências. Restaurantes e fornecedores de algumas cidades
litorâneas foram visitados. O objetivo principal da pesquisa foi contribuir com um mapeamento no uso do pescado, suas formas de preparo e
fornecedores na gastronomia na região Litoral Baixo Sul da Bahia. Os objetivos específicos, devidamente alcançados, foram conhecer as formas de
preparo em que se utilizam peixes e produtos que provém da água doce ou salgada da região Litoral Baixo Sul da Bahia e relacionar os produtos
provenientes da região com as preparações gastronômicas desenvolvidas na região Litoral Baixo Sul da Bahia. Nesta região a expressão mais forte
da gastronomia está no pescado e a abordagem metodológica da pesquisa foi quantitativa e qualitativa. Foram realizadas pesquisa de campo
como procedimento de coleta e análise de dados, por meio de entrevistas realizadas em restaurantes. Para a escolha da amostra foi utilizada a
técnica da amostragem não probabilística, selecionada por conveniência. Foram visitados alguns locais e realizado contato com proprietários de
restaurantes que fazem uso do pescado local, a saber, Cairú, Valença, Maraú e Camamu além de seus distritos. O levantamento das informações
foi entre janeiro e fevereiro de 2017, sendo visitados 16 estabelecimentos, situados nos quatro municípios citados, que aceitaram participar e o
registro encontra-se gravado. Foi investigado o tipo de pescado usado nas preparações e os fornecedores. A investigação foi aprovada pelo comitê
de ética do Centro Universitário Estácio da Bahia em conformidade com a Resolução nº 510/2016, que regulamenta os procedimentos éticos na
pesquisa envolvendo seres humanos. Quanto às formas e solicitações de preparo, verificou-se que não existem tipos específicos de peixe para
preparações, utilizando-se as técnicas de cocção úmida quanto seca para diversos tipos. O peixe a ser preparado é aquele disponível no dia,
ofertados nas diversas formas de preparo, destacando-se em maior percentual moqueca, ensopado, escabeche, grelhado e com molho de
camarão. Quanto aos fornecedores, a maioria dos restaurantes visitados recebe o pescado diretamente de frigoríficos. Os pescados mais utilizados
de forma geral na região foram o Dourado (88%), Badejo (69%), Cavala (63%), sendo que em algumas localidades o Vermelho Cioba e o Cação
aparecem entre os três primeiros citados. Peixes cartilaginosos, como o cação (13%) e a arraia (13%), com presença de mais gordura foram pouco
citados. Nos restaurantes visitados os peixes são preparados de todas as formas, exceto o cação e a arraia por não serem adequados para fritura
ou assamento, por conta de seu conteúdo de gordura, ficam limitados às preparações ensopadas (cocção úmida). O Beijupirá (peixe regional)
quase não foi citado na maioria dos restaurantes visitados, embora esteja na lista de Radel (2005) como peixe regional. Observou-se que clientes
tem preferência pelos peixes mais conhecidos tanto pela nomenclatura quanto pelo sabor da carne, evitando peixes estranhos ao seu paladar. O
Beijupirá é ofertado no cardápio de apenas um restaurante em Maraú e três restaurantes no município de Cairú. Conclui-se que a escolha do
pescado ocorre por preferência do consumidor e oferta de fornecedor no dia. Existe dificuldade de comercializar espécies locais. A comunidade
local trabalha de forma integrada buscando preservar a cultura alimentar do lugar, fortalecendo a cadeia produtiva e a história da região.
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RESUMO
A presente reflexão tem como objetivo abordar os processos comunicacionais promovidos por jovens moradores de periferia de Juiz de Fora - MG.
Estes sujeitos inserem nestes processos a própria visão cultural do mundo que os cerca, dentro e fora das comunidades onde residem. Assim, a
presente investigação volta-se para a análise de práticas de comunicação – que também podemos chamar de práticas culturais, tais como a
música, a dança e a produção textual – como via de autorrepresentação e visibilidade social e midiática destes atores juvenis. E, ainda, como tais
condutas podem atuar conjuntamente com os próprios sujeitos para um processo de inclusão e de pertencimento destes jovens à sociedade e à
cidade. Entre a pluralidade de manifestações culturais juvenis de moradores de periferia de Juiz de Fora, quatro foram escolhidas para serem
estudadas mais a fundo: a cantora de funk e hip hop Mc Xuxu, o coletivo de rap e hip hop feminino Las Manas Gang, o movimento de batalhas de
poesia Slam de Perifa e o grupo de danças urbanas Remiwl Street Crew. Para chegar nessa escolha, foram usados critérios tais como: a relevância
desses grupos em suas regiões, como os mesmos foram retratados pelas ferramentas de informação da mídia e como eles se autorretratam, quais
impactos estes jovens trouxeram para as comunidades juiz-foranas e para as suas vidas. Outros aspectos se agregaram no decorrer do estudo,
como as atividades culturais e comunicacionais exercidas por eles deixaram de ser exclusividade de suas periferias e ganharam o país e o mundo. É
o caso da Mc Xúxu, que por meio de suas músicas, se apresentou no Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades do Brasil. Do coletivo Las Manas
Gang que recentemente enviou sua “mc-poeta” Laura Conceição para disputar uma “batalha de poesia” no Morro do Alemão, também no Rio de
Janeiro. Ou ainda o dançarino do Remiwl Street Crew, Israel Alves que se apresentou na França e outros países europeus. Nesse contexto, a
pesquisa articula como métodos a revisão bibliográfica, a entrevista em profundidade, a observação direta e a pesquisa exploratória de base
qualitativa (com análise de material publicado na mídia tradicional juiz-forana). Para este artigo a mídia escolhida foi a impressa, especificamente o
jornal Tribuna de Minas. O período escolhido para esta análise tem seu início em agosto de 2017 e ainda segue, com término previsto para julho
de 2018. Partindo da ideia de que todas as interações humanas pressupõem representações (Serge Moscovici, 2015), conclui-se, até o momento,
que estes jovens, por suas práticas e atuação no cenário musical e midiático, reivindicam o lugar de fala não só de negros e negras, periféricos, mas
também como um rosto jovem cultural juiz-forano. Sendo chamados para entrevistas na mídia impressa por exemplo, produzem um efeito de
“contra-agendamento” por parte do veículo, já que seu lugar de moradia/origem é recorrentemente retratado na mídia tradicional como local
com presença de uma juventude hostil e violenta. Paralelamente, a observação das práticas juvenis elencadas revela o corpo e a criatividade como
instrumentos principais de autorrepresentação e busca por visibilidade entre os sujeitos pesquisados.
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi o de articular o conceito de Sociedade do Espetáculo, do autor Guy Debord (apresentado há meio século, em 1967),
a objetos midiáticos contemporâneos, mais especificamente os reality shows musicais. Tendo como foco da análise o estudo de caso do programa
pioneiro neste formato, American Idol, a pesquisa atualiza o pensamento de Debord, procurando evidenciar pontos de articulação entre uma
teoria clássica do campo teórico da Comunicação Social a um objeto empírico contemporâneo. Com base nisto, os reality shows apresentam o
desafio de constituírem-se enquanto elemento midiático contemporâneo paradoxal, visto que são uma competição que pressionam seus
participantes de forma rigorosa e cruel, ao mesmo tempo em que garantem aos mesmos uma chance de estar em uma plataforma de extrema
visibilidade, a televisão. No caso dos programas relacionados à música, é preciso ressaltar que os mesmos colocam os participantes em situações
bem definidas, pois estão ali como músicos construindo sua carreira. Além disso, a análise do programa American Idol está fundamentada no fato
deste se constituir como o programa pioneiro, com o maior número de temporadas dentre os reality shows musicais e que produziu ou construiu o
maior número de artistas de sucesso nos Estados Unidos da América até o momento. Assim, pode-se afirmar que estabeleceu os parâmetros para
este tipo de programa, sendo que estes critérios foram sendo reiterados ou modificados por outros reality shows musicais nos últimos quinze
anos. O programa estimula nos participantes o sonho de se tornar a nova voz estadunidense, o que é solidificado pelo processo de interação com
os fãs através das redes sociais no ciberespaço, durante e após o término do reality show, gerando diversas fanpages no Facebook e no Twitter.
Revela-se, deste modo, que a consolidação e o desenvolvimento de uma “sociedade do espetáculo” já atingiu outro patamar, por causa da
interação com (e entre) o público no ambiente computacional (que possui a interatividade como uma de suas características principais). Porém,
nem todos os participantes conseguem exercer este tipo de influencia na web, pois dentro do programa existem certos parâmetros
mercadológicos e estéticos que são direcionados aos concorrentes e acentuados no decorrer das edições. A partir desses fatores, é criada a
primeira barreira para decidir quem se mantém ou não no espetáculo. Apoiando-se no que foi descrito anteriormente, foram escritos no ano de
2017 dois artigos acadêmicos relacionados a esta pesquisa, e submetidos a dois congressos (um regional e outro nacional). Cada um destes artigos
abordava um aspecto da pesquisa. O primeiro artigo, desenvolvido para o congresso regional, abordava a apresentação das características gerais
de American Idol e os desdobramentos que ele possuía nas redes sociais, com foco no Facebook e com base na teoria debordiana. Já o segundo
artigo investigou quais temporadas possuíam um maior grau de interações no ciberespaço. Neste caso, descobriu que a 12a edição do programa
ficou marcada pelo embate das duas juradas, as cantoras Mariah Carey e Nicki Minaj, gerando grande comoção de seus respectivos fãs nas redes
sociais. De modo geral o conteúdo do material analisado nas redes sociais é produzido por fãs. E para a obtenção desses resultados, foi utilizado o
método de análise de conteúdo, que consiste em formular uma conclusão reprodutível e válida a partir de dados qualitativos. Desse modo, é
perceptível que American Idol ainda faz sucesso, o que rende temas para futuros trabalhos.
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RESUMO
A Pós Modernidade coloca em evidência uma relação com o tempo e espaço como nunca experimentamos antes. Informações vindas de todo o
globo chegam a nós de maneira constante e fragmentada na sociedade informacional (Castells, 1999). As relações deixam de ser orientadas pela
palavra da tradição e passam a ser mediadas pelos veículos de comunicação de massa, que ajudam a promover uma aceleração do tempo, à
medida que vão sendo inventados e utilizados socialmente. Temos, então, um tempo pós-moderno acelerado, com paradigma todos-todos,
marcado pelo surgimento dos prosumers, um termo do inglês que une os vocábulos producer e consumer, a fim de ilustrar o papel ativo do
receptor, que se converte em co-autor quando comenta, compartilha, corrige e colabora. A literatura na área de webjorlalismo (Barbosa, 2007,
Borges, 2009) vem afirmando há aproximadamente duas décadas que esse gênero textual deve ser texto curto e fragmentado. Além disso, as
equipes enxutas que atuam paralelamente no online e no impresso, e a lógica da alimentação constante do site que, pois não está condicionado
pela limitação do suporte papel (Borges, 2009) estimulariam os textos concisos. No fim de 2012, no entanto, a reportagem Snow fall (Amado,
2013), publicada no site do New York Times, trouxe uma novidade para o webjornalismo, sendo considerada o início do longform. A matéria, com
18 mil palavras, considerada muito extensa para jornalismo online, contou com 3,5 de visualizações apenas nos seis primeiros dias da publicação.
No cenário brasileiro, a premiada reportagem “a Batalha de Belo Monte”, publicada pela Folha de SP, em 2013, é tida como precursora do gênero
em nosso país, tendo envolvido dezenove profissionais e durado dez meses para ser produzida. O longform envolve um formato longo, não só no
sentido de extensão de texto, que costuma ultrapassar quatro mil caracteres, mas também uma profundidade na apuração, e no relato, que se
diferencia da narrativa padrão do online, explorando intensamente as qualidades multimidiáticas, a fim de gerar histórias atraentes. Galerias de
fotos e vídeos, infográficos, animações, jogos e recursos visuais são alguns exemplos. O presente trabalho objetiva compreender o webjornalismo
e suas formas de narrativa, dedicando especial atenção ao longform, que surge como uma nova possibilidade de construção noticiosa para o
jornalismo online, tendo sido pouco estudado no âmbito acadêmico. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica acerca
do webjornalismo, no sentido de compreendê-lo enquanto parte do gênero jornalístico, com suas peculiaridades narrativas, tendo em vista os
recursos multimídia e o grande consumo a partir da “quarta tela”: o celular. Não há muita produção acadêmica acerca do longform, apenas poucos
artigos. Nesse sentido, recorro também a artigos na língua inglesa para compreender melhor o fenômeno. Também é um estudo de caso a partir
das publicações do site do Globo. Um monitoramento do site vem sendo realizado desde fevereiro do corrente ano e será finalizado ao término do
mês de maio de 2018, perfazendo uma duração total de quatro meses. Todas as quartas, quintas e domingos, é realizada a varredura no site à
procura de matérias que se enquadrem no perfil do longform, a fim de não só compreendermos o gênero, como entendermos se está sendo
explorado pelo referido veículo, um dos maiores do Brasil. Vale ressaltar que esse trabalho é o início de uma pesquisa com duração de um ano e
financiada pelo Programa Pesquisa Produtividade da UNESA. Como resultados parciais, posso adiantar que, a partir do monitoramento que está
sendo realizado, já foram contabilizadas treze matérias que poderíamos considerar como longforms.
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RESUMO

No mês de junho de 2013, a população brasileira pode visualizar uma série de manifestações ocorridas em vários centros urbanos deste País. No
contexto das aglomerações, estavam participantes que se mobilizavam contrários a uma série de eventos, tais como: aumento das passagens do
transporte público, gastos considerados exorbitantes para a produção de um evento esportivo, além de mazelas nunca resolvidas, como: a
precariedade da saúde e da educação ofertadas pelo Estado. A gênese desses movimentos pode estar associada ao fenômeno conhecido como
Primavera Árabe, uma serie de protestos, alguns violentos, que marcaram o mundo árabe a partir de 2011. Nesses eventos, os participantes
mostravam seu descontentamento com a falta de democracia e dificuldades econômicas, enfrentadas pela população. Aqui no Brasil as
manifestações, em alusão ao movimento pioneiro, foram denominadas, por alguns órgãos da imprensa nacional, como Primavera brasileira.
Segundo a Folha de S. Paulo (2013), o movimento teve três fases: a primeira com a maior participação de estudantes, muitos ainda não tinham
participado de outros movimentos sociais, criticavam o aumento das passagens no transporte público. A segunda fase teve maior engajamento
popular e ampliação dos temas reivindicados. A terceira etapa ficou conhecida pela imprensa com a dos “black bloc”, designada pelos jornais
como a mais destruidora dos espaços públicos e dos estabelecimentos privados. A visualização destas manifestações ocorreu, em grande parte,
pela divulgação nos meios de comunicação, que noticiavam cotidianamente os eventos. A imprensa nacional tomou para si o trabalho de
desvendar os episódios, assim, as leituras de alguns jornalistas promoveram como se verdade fossem suas opiniões para os ouvidos do restante da
população. Este trabalho tem por finalidade compreender os diversos discursos produzidos pela imprensa escrita brasileira, em especial os jornais
Folha de S. Paulo e O Globo durante a cobertura das manifestações de junho de 2013, a fim de identificar as mudanças ocorridas em seus editorais
e no tratamento dado aos envolvidos. O método indutivo será o norteador deste estudo com uso das pesquisas exploratória e descritiva, a coleta
dos dados será realizada a partir de manchetes de capa e matérias produzidas pelos jornais Folha de S. Paulo e O Globo, ambos de circulação
nacional. As conclusões da pesquisa encontram-se em estágio prévio, portanto, com base nas observações realizadas nas capas e editoriais dos
jornais foram observadas, que nos primeiros dias das manifestações, a imprensa discursava sobre o caos. Desta forma, os participantes eram
tratados como agitadores, sendo a eles atribuídos adjetivos, tais como: baderneiros e desordeiros. Conforme o movimento ganhava maior
participação numérica da população, inclusive arrastando as denominadas classes médias, a imprensa determinava a importância de alguns
temas e apresentava maior destaque nos seus editorias. Os temas eram veiculados com relevância e muitas pessoas eram entrevistadas como
símbolo de uma possível mudança. As matérias designavam como justas as reinvindicações para o país, construindo a nova face do movimento.
Com o passar dos dias, as manifestações apresentavam ações mais violentas, fato que era citado inúmeras vezes pelos editoriais. Novamente o
movimento assume outro papel. Naquele momento, a forma mais apresentada para designar os participantes eram de bárbaros e vândalos. Estes
termos eram atribuídos sem contexto histórico, como exemplos apenas de desordem. A partir destas mudanças percebe-se, que as narrativas
midiáticas destes jornais, foram transformadas e julgadas conforme o interresse do meio, que caracterizava os participantes e suas pautas,
conforme o movimento se intensificava, desta forma, contribuiiram para a construção e adoação de discursos genéricos sobre o movimento.
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RESUMO
O avanço das novas tecnologias e das redes sociais digitais impactou significativamente as funções e competências exigidas dos jornalistas nos
veículos impressos. O objetivo deste trabalho foi apurar quais são essas novas funções e competências relacionadas a essas mudanças. Para tanto,
foi desenvolvido levantamento quantitativo/qualitativo a partir da metodologia Estudo de Caso (YIN, 2011), que previu entrevistas com
profissionais em atuação nos principais veículos do Rio de Janeiro, líderes em seus segmentos. Após mapeamento foram listadas 12 novas funções
e competências e analisadas as narrativas feitas pelos profissionais entrevistados ao descrevê-las, tendo como método de apoio para essa etapa a
Análise Crítica da Narrativa (MOTTA, 2013). A partir desse levantamento, foi montada uma tabela com dados quantitativos (quantas novas funções
e competências são exigidas) e qualitativos (como se configuram essas novas funções e competências). Com isso, foi possível concluir que as
empresas de comunicação, tendo em vista o cenário atual de novas tecnologias, estão apostando mais em profissionais com múltiplas habilidades
ou multiskilled, no termo usado pelos pesquisadores do campo das Tecnologias da Informação e Comunicação, subdividido para esta pesquisa,
como dito acima, em novas funções (como editor de imagens em jornais impressos) e competências (repórter apurador tendo de monitorar o
aplicativo WhatsApp da redação de modo a descobrir fotos e obter imagens para a edição do jornal). O pesquisador Marcelo KISCHINHEVSKY
(2009) localiza na década de 1980 o início do processo de disrupção das funções e competências exigidas de jornalistas. Segundo o autor, até a
década de 1970 eram comuns redações que empregavam centenas de jornalistas. Tal quadro passou a ser alterado na década seguinte em função
dos avanços tecnológicos, fazendo surgir os primeiros profissionais multitarefas, ou seja, encarregados de mais de uma função no processo de
produção e de veiculação de notícias, sendo notório o caso de repórteres de jornais que passaram, nos primeiros anos de 2000, a fazer fotos
durante a apuração de suas reportagens. Em estudos pioneiros, SALAVERRIA (2002) destaca que nesse momento de convergência dos grupos
jornalísticos é necessário observar quatro dimensões, sendo elas tecnológica, empresarial, profissional e comunicativa. No que tange ao
profissional, foco do presente estudo, Salaverria e Kischinhevsky observam a preferência dos grupos de comunicação por contratar, desde daquele
momento, jornalistas com multi-habilidades, com conhecimentos prévios, por exemplo, de edição de texto, áudio e vídeo; programação para
websites; diagramação e webdesign. O presente trabalho se propôs a atualizar estes estudos, levando em consideração os avanços tecnológicos
mais recentes e a popularização das redes socias e dos smartphones, de modo a contribuir para atualização da formação de futuros jornalistas e
para os debates em torno do atual momento do jornalismo impresso no Rio de Janeiro. Por fim, o estudo ainda contribui para os estudos em torno
da memória do Jornalismo, ao detalhar quais novas funções e quais novas competências passam a ser desenvolvidas nos jornais impressos no
atual momento.
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RESUMO
O termo pós-verdade foi eleito a palavra do ano pelo consagrado Dicionário Oxford em 2016 e desde então nota-se a proliferação de estudos que
buscam problematizar essa possível nova configuração do campo comunicacional, em especial em um contexto de crescente circulação de notícias
falsas, as chamadas Fake News. Dado esse quadro, esta pesquisa tem como objetivo analisar a pertinência do conceito se aplicado ao jornalismo
impresso tradicional, especificamente a cobertura da Revista Veja nos meses que antecederam o golpe que destituiu Dilma Rousseff da presidência
da República no Brasil. Como metodologia utilizou-se, no primeiro momento, a revisão de literatura com vistas ao levantamento de uma
bibliografia que possibilitasse a conceituação do termo-chave da pesquisa. Assim, conceitos jornalísticos como imparcialidade e objetividade, ética
jornalística e liberdade de imprensa e de expressão foram arrolados a partir dos autores clássicos das Teorias do Jornalismo. Em seguida, também
através da revisão de literatura, ampliou-se a discussão sobre as técnicas de apuração jornalística, uma vez que a pós-verdade atuaria na
contramão dos mecanismos de checagem dos fatos que formam a base do fazer jornalístico. Complementa o quadro teórico da pesquisa uma
abordagem sobre as Teorias do Espelho e do Enquadramento, tratadas de forma a ressaltar suas diferenças, com destaque à ingenuidade presente
na primeira, defensora da objetividade plena na prática jornalística, e a capacidade da segunda em fornecer subsídios teóricos para a análise de
circunstâncias em que apenas uma das versões dos fatos é retratada, em especial sob vieses ideológicos. A partir desse arcabouço teórico, o
segundo método empregado foi uma análise semiótica de nove capas da Revista Veja no período de janeiro a maio de 2016 – amostra
representativa de todo o universo de capas que mencionaram a presidenta Dilma no ano da sua destituição. Os resultados da pesquisa mostram
como o termo pós-verdade, apesar de contemporâneo, remete a práticas discutidas historicamente no campo do jornalismo, como parcialidade,
manipulação e distorção, mas diferencia-se atualmente por estar diretamente relacionado às crenças subjetivas tanto dos produtores quanto dos
consumidores de notícias. Através das capas percebemos o quanto normas jornalísticas clássicas, como de apuração, neutralidade, objetividade
estão cedendo lugar a construções que são apenas supostamente jornalísticas e valem-se cada vez mais de convicções pessoais: alegria pela queda
de Dilma, ‘ar sombrio’ no momento da divulgação de novas denúncias, ex-presidente configurado e nomeado como ‘jararaca’, dentre outras. Salta
aos olhos, por exemplo, a afirmação da revista sobre Lula ser rejeitado pela população brasileira (“a pouca credibilidade que lhe resta”, ela afirma)
quando os números das pesquisas de intenção de votos para as eleições de 2018 mostram o contrário. Entende-se, nesse sentido, que os números
deveriam ser o dado principal para a abordagem da revista, mas eles são ignorados frente a uma construção narrativa que nada tem de objetiva.
Casos como esses repetem-se ao longo da análise e estão detalhadamente descritos no memorial da pesquisa. Dado o contexto do golpe
parlamentar em 2016, estas práticas “jornalísticas” ganham ainda mais relevância considerando a influência midiática da Revista Veja, a principal
em circulação no Brasil, ou seja, uma prática da pós-verdade operada por um veículo tradicional, em detrimento das redes sociais onde
normalmente concentram-se os estudos sobre o tema. Temos, portanto uma construção pouco jornalística, no sentido de distanciamento da
neutralidade almejada por esse campo, que, entretanto, produz efeitos reais no campo político-social, uma vez que foi fundamental no processo
de destituição da presidente Dilma Rousseff. Em outros termos, construções subjetivas, não coerentes com os dados concretos da realidade que,
apesar disso, produzem sérios e preocupantes efeitos reais.
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RESUMO
O Centro de Convivência Recriar é um serviço do Departamento de Saúde Mental da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora. Atualmente
atende 94 usuários visando a inclusão e reabilitação psicossocial de pessoas com transtorno mental. No local, os usuários participam de diversas
oficinas: artes, pintura, canto, costura e rádio. Essa última, incentiva a expressão verbal e possibilita exercitar a criatividade, assim como a geração
de conhecimento. Além de ser uma importante atividade de comunicação e interação social, permitindo que eles exponham de forma espontânea,
suas produções internas, como poesias, músicas, atividades de locução e entrevistas. Com o slogan “Não desperdice sua loucura”, a “Rádio Piraí”,
nome escolhido pelos próprios participantes, é pioneira em Juiz de Fora e abre espaço para as pessoas portadoras de bipolaridade, esquizofrenia e
outros tipos de transtorno mental. Objetivos: O principal objetivo da oficina de rádio é a reconstrução do olhar social sobre as pessoas com
transtorno mental. A rádio possibilita que os usuários da rede de saúde mental que por muito tempo tiveram sua liberdade de expressão limitada,
possam exercer livremente a comunicação. Para isso, usam o rádio, uma mídia tradicional, prática e barata. A meta a ser atingida pelos
participantes é o aprimoramento da qualidade dos programas e o aperfeiçoamento das funções escolhidas por eles, como locução e entrevista
através da atuação dos alunos das disciplinas de Redação e Produção para Áudio e Comunicação Comunitária nos cursos de Jornalismo e
Publicidade e Propaganda. Metodologia de Trabalho: A equipe de comunicação atuará acompanhando a produção das oficinas e promovendo a
capacitação dos participantes. Atuará ainda de forma ativa na gravação dos programas da “Rádio Piraí”. A promoção social do portador de
transtorno mental é a principal meta a ser atingida. Duas vezes por semana os usuários participam de uma oficina de rádio nas quais sugerem o
conteúdo do próximo programa. Depois de feitas todas as gravações, começa a edição do programa que após finalizando é disponibilizado em
uma página no Facebook, além de um canal no Youtube, criados através desta parceria com o grupo de Radiojornalismo do Centro Universitário
Estácio Juiz de Fora. Resultados: O objetivo da oficina de rádio vem sendo cumprido no sentido de quebrar com o ciclo de isolamento das
internações Além dos cerca de 25 beneficiados diretos, participantes das oficinas, os benefícios dessa ação de comunicação chegarão certamente
aos familiares, amigos e pessoas com as quais os usuários do sistema de saúde mental do município dividem seu cotidiano. Além, dos bons
resultados servirem de incentivo para que novos integrantes possam se interessar também por essa oficina.
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RESUMO
Este projeto de iniciação científica se propôs a estudar, através de revisão bibliográfica, os atuais métodos experimentais de obtenção da função
de transferência e de sua resposta impulsiva associada, em salas, e sua aplicação em salas do tipo estúdios de gravação musical. Além disso tem
como objetivo estudar com mais ênfase dois dos métodos, buscar sua implementação experimental através da medição acústica em um estúdio
de gravação e verificar os resultados. A função de transferência e a resposta impulsiva tem uma série de aplicações no campo da acústica. No caso
de estúdios de gravação, a detecção dos modos de vibração de baixa frequência na sala é um fator de grande interesse. A transformada de Fourier
da resposta impulsiva de uma sala pode propiciar a detecção dos modos de vibração. A metodologia empregada no desenvolvimento do projeto
consiste de inicialmente fazer uma revisão bibliográfica do tema. Posteriormente estudar os métodos de implementação das medições acústicas
baseados na revisão bibliográfica e em normas técnicas pertinentes e organizar os critérios para a medição. A metodologia ainda prevê o estudo
de processamento digital de sinais para processar os sinais coletados de forma a propiciar a obtenção da resposta impulsiva. A equipe do projeto
escolherá o local da medição e todos os equipamentos baseados nos critérios estabelecidos. Após efetivadas as medições, será feito o
processamento digital dos sinais e a verificação dos resultados. Na atual etapa do projeto estão sendo estudados os procedimentos de medição.
Foi selecionado o local para a implementação experimental do projeto e os equipamentos necessários. Foi escolhido o Estúdio TOCA DO BANDIDO
para se fazer as medições acústicas e obter-se a resposta impulsiva. A escolha do estúdio deveu-se ao fato de que este é considerado no mercado
fonográfico como de excelente qualidade técnica e por seu histórico - trabalhos musicais importantes foram gravados neste estúdio. O acesso ao
estúdio foi propiciado pelo fato de que um dos alunos participantes do projeto atua no estúdio como engenheiro assistente de gravação. O estúdio
TOCA DO BANDIDO, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, é compreendido por uma sala técnica, uma sala de gravação principal e duas
salas pequenas para gravação de voz. Em sua primeira visita ao local, a equipe fez um croqui da sala para desenhar sua planta em AUTOCAD. Foi
escolhida a sala de gravação principal para obtenção de sua resposta impulsiva. Foram selecionados o microfone Earthworks TC30 pelo fato de ser
omnidirecional, apresentar resposta de frequência plana (de 9Hz – 30kHz) e por ser indicado para captação de sons provenientes de fontes com
altos níveis de pressão sonora, e o alto falante Yamaha NS-10 devido à sua resposta, de 60Hz a 20kHz, ser considerada plana, ambos pertencentes
ao próprio estúdio. Em relação ao alto falante, outras possibilidades ainda estão sendo estudadas devido ao desempenho em faixa de frequência
do Yamaha NS-10 considerar frequências somente acima de 60 Hz. Após a revisão bibliográfica do tema, o método de varredura de senos ainda se
mostra o mais viável para ser reproduzido experimentalmente. Ao invés de utilizar o software MATLAB para a aquisição e processamento dos
sinais digitais foi decidido utilizar o software ACMUS, desenvolvido especificamente para se realizar este tipo de medição.
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RESUMO
A reboque da necessidade de unir os esforços teóricos da Linguística Aplicada às práticas interacionais entre sujeitos nos/por meio dos fenômenos
da linguagem ordinária, esta dissertação perfaz a trilha dos construtos da Nova Pragmática, a partir do caráter in/transdisciplinar desse novo
dizer/fazer epistemológico, para melhor contemplar/analisar/problematizar o mundo sociocultural em atos performativos da fala.
Especificamente, nesse estudo, nosso olhar sensível às interpelações humanas se volta às relações comunicacionais abusivas, violentas e
desrespeitosas, situadas na produção e na divulgação de ações publicitárias brasileiras, em meio à problemática da intencionalidade e
responsabilidade por tais atos. Para tanto, sincronizamos nossa análise no fluxo latinoamericano da (Des)Cortesia ou (Im)Polidez Linguística, que se
fundamenta na práxis sociocultural das interações dinâmicas, múltiplas e situadas no lugar e no tempo. Orientados por esse propósito e por um
método de abordagem de pesquisa hipotético-dedutivo, refletimos acerca dos modos de operacionalização das ideologias que subjazem,
sustentam e estabelecem relações de poder nas comunidades de prática (des)cortês-violentas, tendo como objeto de análise as ações publicitárias
denunciadas e julgadas pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), pelo critério respeitabilidade. Os resultados
alcançados neste trabalho apontaram que, pela iterabilidade e pela noção crítica de uptake (apreensão) dos (co-/con)textos e seus
(co-)
autores, os anunciantes e agências de publicidade e propaganda, ao performatizar/(re)produzir e divulgar atos descorteses na criatividade
publicitária, aproximam-se de uma possível pertença a uma comunidade de prática descortês. Tal fenômeno resulta não apenas na insatisfação
dos seus públicos de interesse mediante o sentimento da ofensa, como também na crise de imagem (ameaça à face/imagem dos interactantes),
tanto na perspectiva do anunciante/agência, quanto na perspectiva do público receptor, dada a naturalização dos discursos violentos e
cristalização do hiato social, fruto da assimetria de poder entre os grupos socioculturais, econômicos e políticos.
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RESUMO
“Lugar de mulher é na cozinha. Mulher tem que se dar ao respeito.” Pensamentos como esses prevaleceram de modo inquestionável por muito
tempo na sociedade brasileira - e ainda há quem os sustenta. A mulher durante décadas foi colocada unicamente em uma posição secundária e
inferior à do homem, o que a tornava única responsável por cuidar da casa, criar os filhos e satisfazer as vontades do marido, por exemplo. Não
raro, tais aspectos da vida social têm reverberação no campo da Comunicação. As publicidades representavam-na ora como a dona de casa (e as
empresas desenvolviam seus produtos de limpeza doméstica exclusivamente para o uso dela), ora como um objeto de desejo a ser
conquistado/consumido pela figura masculina. Tanto na primeira como na segunda situação, percebemos a mulher objetificada para atender
necessidades do outro, contexto que despertou a motivação nesse estudo. De forma detida, nosso escopo de análise neste artigo volta-se para
imagens sensualizadas do feminino na publicidade, lançando olhar sobre campanhas de bebidas nos últimos anos. O objetivo principal deste
trabalho é avaliar se houve mudanças na perspectiva de representação da mulher em publicidades de cerveja, considerando o avanço de
movimentos sociais e políticos nos últimos anos, bem como o estabelecimento de leis que visam garantir o respeito às mulheres. Para isso,
propusemo-nos a investigar a percepção das próprias mulheres sobre tais conteúdos, valendo-nos da metodologia do grupo focal. Antes, porém,
iniciamos nosso estudo traçando breve revisão bibliográfica sobre os conceitos que consideramos centrais à nossa reflexão. Assim, discutimos
sobre representações sociais e midiáticas. Definimos o conceito de comunicação e identificamos sua relação com a representação social de Serge
Moscovici (2003). A partir daí, analisamos a influência das representações na construção do papel da mulher na sociedade. Em seguida,
concentramo-nos especificamente nas representações da mulher em publicidades de cerveja no Brasil e pontuamos as mudanças ocorridas nesta
representação em anos recentes. Na última etapa deste estudo, transpomos as discussões teóricas até então traçadas para o debate com as
participantes de nosso grupo focal. Participaram nove mulheres funcionárias de um hospital universitário ligado a uma universidade federal, em
Minas Gerais. As mulheres participantes são de diferentes idades, profissões, bairros, estado civil e religiões. As questões propostas ao grupo focal
foram elaboradas com o intuito de descobrir se as publicidades de cerveja têm representatividade entre as mulheres. Mais ainda, buscamos a
opinião delas sobre campanhas da bebida. A discussão levantou o questionamento sobre se as mudanças no posicionamento de algumas marcas
de cerveja em relação às suas propagandas são de fato verdadeiras ou tratam apenas de “marketing social” (EZEQUIEL, 2006). Ao final, esta
pesquisa auxiliou-nos a identificar as diferentes representações de mulheres em publicidades de cerveja ao longo dos últimos anos, confirmar se
realmente houve uma mudança de postura nestes conteúdos e compreender a percepção das próprias mulheres quanto às publicidades de cerveja
que exploram o feminino.
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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 aos colaboradores, 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. Diante das percepções alcançadas através das entrevistas e opiniões distintas dos gestores, observa-se que todos
acham importante o e-commerce, e agregação para o setor hoteleiro. A importância do investimento on line e os pontos negativos em relação a
essa ferramenta. 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
A presente pesquisa foi realizada na ecovila Flor de Ouro, localizada no povoado do moinho, no município de Alto Paraíso de Goiás. Teve seu início
nos anos 80, com o ideal de viver em comunidade e harmonia com a natureza, construindo suas habitações, criando os filhos, plantando a maioria
dos alimentos e desenvolvendo terapias alternativas. Observa-se que estas ecovilas possuem ferramentas potenciais para o desenvolvimento do
turismo sustentável, podendo beneficiar-se da demanda turística como mais uma fonte de renda e de disseminação da consciência ambiental e
sustentabilidade. A questão problema para a presente pesquisa é entender: De que maneira a ecovila Flor de Ouro contribui para o turismo na
região de Alto Paraíso de Goiás? O objetivo geral da presente pesquisa foi analisar a importância da ecovila Flor de Ouro, como destino turístico
sustentável, em Alto Paraíso/GO. E para isso teremos como objetivos específicos: a) descrever as características de interação da ecovila e o
turismo sustentável; b) identificar o perfil do turista que freqüenta a Ecovila Flor de Ouro; c) observar a importância do turismo na sustentabilidade
da Ecovila Flor de Ouro; d) analisar a contribuição da ecovila para o turismo local. A metodologia abordada foi pesquisa qualitativa, que tem como
objetivo traduzir o sentido dos fenômenos sociais, reduzindo a distância entre indicador e indicado, teoria e dados, entre contexto e ação. Para
coleta de dados realizamos pesquisa de campo com entrevistas e questionários. O objetivo da presente pesquisa foi analisar a importância da
Ecovila Flor de Ouro como destino turístico sustentável, em Alto Paraíso/GO. Após uma análise metodológica, podemos notar a influência como
destino sustentável na região pesquisada, onde a ecovila apresentada é uma referência para quem busca um destino sustentável diferente dos
tradicionais segmentos turísticos explorados na região. A ecovila contribui de forma ampla para o desenvolvimento de uma cultura sustentável,
usando o turismo como uma forma de transmitir conciência ecológica e sustentabilidade. Comprova-se através dos turistas abordados que todos
os turistas que freqüentam a ecovila, realizaram passeios em diferentes atrativos turísticos do município, movimentando o turismo e a economia
da região. Existe uma interação entre a ecovila e o município, apesar de não ter um auxílio direto do poder público, a ecovila contribui
indiretamente para o desenvolvimento do turismo na região, atraindo mais turistas que freqüentam os atrativos turísticos e toda a infra-estrutura
turística da região, como restaurantes, bares, feiras e lojas, supermercados, e na visitação dos atrativos naturais como cachoeiras, trilhas entre
outros. Podemos citar alguns pontos negativos observados durante a pesquisa, principalmente a falta de ações de apoio do setor público ao
desenvolvimento do trabalho realizado pela ecovila para o turismo no município. Podendo se beneficiar de um maior fluxo de turistas,
fomentando este segmento e vinculando o rótulo de turismo sustentável e ecológico á região. Percebe-se que no caso estudado, o turismo
sustentável é desenvolvido, e através desta interação, uma ecovila é mantida principalmente com recursos advindos do turismo, e que essa união
resulta na divulgação de educação ambiental e sustentabilidade para todas as pessoas que tiverem interesse em participar desta experiência.
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RESUMO
O Parque Ecológico Ermida Dom Bosco está situado no Lago Sul às margens do Lago Paranoá, neste Parque há um monumento tombado como
patrimônio histórico-cultural de Brasília, chamado Ermida Dom Bosco. O objetivo geral desse artigo é analisar a relação da utilização do Parque
Ecológico sob a ótica do turismo. Essa análise se divide nos seguintes objetivos específicos: a) verificar a importância do Parque Ecológico Dom
Bosco para os frequentadores; b) verificar as potencialidades oferecidas pelo Parque Ecológico na forma de lazer e; c) analisar as condições da
infraestrutura básica e turística. Este estudo se justifica pelo anseio pessoal em identificar os impactos ambientais ocasionados pelos
frequentadores no Parque e também o lazer de acordo as atividades oferecidas aos usuários. Para o presente Estudo de Caso foi realizada uma
pesquisa de campo, para a coleta de dado foram aplicados 30 questionários quantitativas e entrevista com técnico do IBRAM, Francisco Maciel
Barboso, como resultado positivo e negativo desta pesquisa. Parques Ecológicos tem a grandeza de trazer para a sociedade uma parte da vida
silenciosa, calma e tranquila que, em geral, é deturpada pela correria diária. No entanto, nem sempre este espaço ambiental é conservado e
preservado para que gerações futuras possam, também, apreciar as belezas naturais. O objeto deste estudo de caso, ora apresentado, Parque
Ecológico Ermida Dom Bosco, está entre os diversos espaços ambientais da capital federal que exibe ótimas condições de preservação e
conservação, bem como o monumento Ermida Dom Bosco tombado como patrimônio histórico-cultural, o qual se encontra em perfeito estado de
conservação. Apesar da recente reforma realizada pelo governo do Distrito Federal, há ainda alguns espaços que deixaram a desejar em
infraestrutura, como banheiros e a falta de acessibilidade para portadores de necessidades especiais. Nas entrevistas realizadas com visitantes do
Parque ressaltou-se que muitos se queixaram da falta de alguns elementos que acreditam ser necessárias para a melhor ambientação do espaço,
como: bebedouros, chuveiros, cadeiras com mesas de concreto, restaurantes, panfletos informativos, etc. Entretanto, há diversas placas
explicativas, principalmente na entrada do Parque que explicitam os detalhes das proibições e permissões em suas dependências e apresentando o
tombamento do monumento Ermida Dom Bosco. Também, observou-se que alguns visitantes não têm noção da dimensão do espaço do Parque e
permanecem principalmente na área do anfiteatro e píer contemplando a beleza do horizonte. O Parque Ecológico Ermida Dom Bosco possui
grande potencial para o turismo, pois apresenta algumas práticas de lazeres, sobretudo os esportes aquáticos, mas alguns entrevistados
informaram a ausências desta modalidade de esporte e usaram de sugestão. Assim como sugeriram que o espaço seja mais arborizado, porém a
área que consideram desarborizada é o anfiteatro a céu aberto. Investir em eventos no Parque, pois o espaço tem estrutura para shows no
anfiteatro, esportes aquáticos no lago Paranoá, eventos de skates e muitos mais. O Parque tem capacidade para receber um grande número de
visitantes diariamente, porém a problemática identificada a é falta de guia de turismo para indicar os locais permitidos para circulação, bem como
para acompanhamento com os turistas em trilhas e passeios. O presente artigo procurou considerar a relação da utilização do Parque Ecológico
sob a ótica do turismo, com o intuito de apresentar as potencialidades do local que garantem infraestrutura para receber um grande volume de
visitadores.
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RESUMO
A indústria de eventos é uma das que mais cresce atualmente no Brasil. Esse setor abrange várias áreas de interesse, entre elas destaca-se a área
do turismo, uma atividade que envolve diversos serviços e recursos humanos, capaz de gerar impactos significativos na região. A presente pesquisa
abordará sobre o evento “8º Fórum Mundial da Água”, o maior e mais importante evento sobre água do mundo, realizado a cada três anos, o qual
escolheu Brasília para sediar sua oitava edição em 2018. A questão problema para essa pesquisa é saber: de que forma o 8º Fórum Mundial da
Água contribuiu para o desenvolvimento do “trade turístico” e da comunidade local de Brasília? O objetivo geral do trabalho é analisar a influência
da indústria de eventos para o desenvolvimento do turismo em Brasília sob a ótica do 8º Fórum Mundial da Água. Os objetivos específicos
abordarão os seguintes critérios: a) verificar as características do planejamento e organização do 8O Fórum Mundial da Água; b) identificar os
atributos da logística e infraestrutura utilizados no evento; c) analisar o impacto do evento no trade turístico e na comunidade local de Brasília.
Metodologicamente, foi realizado um levantamento com pesquisa descritiva e pesquisa qualitativa, que inclui a aplicação de questionários e a
observação sistemática dos fatos. Justifica-se a realização da pesquisa para mostrar a atuação da indústria de eventos no trade turístico de Brasília
e verificar, por meio dos dados colhidos, qual o impacto causado na comunidade local. O resultado da pesquisa aponta que o evento acarretou um
grande impacto na economia local com a oferta de serviços e geração de empregos temporários, e que Brasília tem uma infraestrutura suficiente
para receber a demanda de grandes eventos e que a participação da comunidade local é indispensável para que o evento seja um sucesso.
Percebeu-se o potencial de geração e distribuição de renda proporcionada pelo evento, o que comprova a importância do setor para o
desenvolvimento econômico e turístico local. A comunidade local foi impactada positivamente com o evento, que além de fomentar a cartilha de
eventos de Brasília, destacou o Brasil como um dos países da América Latina que mais fomentam eventos internacionais.
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RESUMO
Considerando que atualmente o acesso à informação é instantâneo e os recursos tecnológicos cada vez mais aprimorados existem ferramentas
que permitem ao cliente tomar conhecimento das informações com grande agilidade e também a adquirir produtos e serviços diretamente com os
fornecedores. Nesse contexto, foi analisada a agência de viagens Decolando Turismo, situada na Asa Norte da capital federal, levando em conta
principalmente seus serviços e modos de atendimento. Esta pesquisa teve por objetivo geral analisar o atendimento aos clientes coorporativos da
agência de viagens Decolando Turismo e como objetivos específicos destacam-se: identificar qual o perfil do cliente corporativo; descrever os
serviços prestados pela agência de viagens aos clientes empresariais e verificar as formas de atendimento ao cliente corporativo. Para alcançar os
objetivos propostos para esse artigo, as metodologias utilizadas foram a pesquisa descritiva no que tange ao referencial teórico e quanto aos
levantamentos feitos para conhecimento de assuntos direcionados, foi adotada a metodologia de pesquisa de campo, por meio da aplicação de
questionários junto aos clientes, a alguns colaboradores da empresa e uma entrevista feita com a gerente executiva da agência. Ao longo do
trabalho adquiriu-se uma valiosa experiência considerando-se que propiciou uma aprendizagem no campo da pesquisa cientifica, pois, para
alcançar esse objetivo foi necessário guarnecer seus autores de informações a fim de apresentar referencial teórico do que é o Turismo, Turismo
de Negócios, Agência de Viagens e Atendimento ao Cliente. Além destes conceitos introdutórios, foi necessário enveredar por caminhos mais
específicos, abordando assuntos correlacionados à Decolando Turismo e observando os resultados colhidos através da pesquisa de campo que foi
realizada. No decorrer do artigo foi possível identificar a importância do segmento de turismo de negócios, através de pesquisas bibliográficas e
estudo de estatísticas de associações relacionadas a esse tipo de Turismo. Por meio, principalmente, das viagens corporativas, este segmento tem
apresentado expressiva relevância e participação na receita que o setor turístico movimenta, pois, elas independem de sazonalidade e de atrações
turísticas, como ocorre normalmente nas demais vertentes desta atividade. Viagens corporativas podem ser um importante meio para que as
empresas incrementem suas receitas, atraiam novos negócios e para a promoção e prestação de seus serviços. No entanto, para otimizá-las,
utilizando melhor o tempo e reduzindo custos, devem ser gerenciadas por profissionais especializados. Elaborar um planejamento de viagem onde
se possa executar as operações com o menor custo financeiro, e com melhor forma de utilizar o tempo, é um dos papéis deste segmento de
turismo. Neste sentido, a Decolando Turismo foi analisada do ponto de vista de seus clientes e seus colaboradores que trouxeram em suas
respostas aos questionários e entrevista realizados no decorrer deste estudo, informações bastante relevantes sobre suas respectivas vivências e
visões acerca dos serviços e formas de atendimento prestados pela empresa. Com aplicação das metodologias científicas, escolhidas com intuito
de melhor condução deste estudo, a relembrar: descritiva e pesquisa de campo, com aplicação de questionários e entrevista, foi possível, dentre
outros fatores, traçar um perfil do cliente que usa os serviços da agência. Conforme amostra estudada, são pessoas com faixa etária estabelecida
ente 31 e 40 anos e possuem nível superior em sua maioria. De acordo com as respostas do questionário aplicado aos clientes empresariais, foi
possível inferir que aproximadamente 77% dos entrevistados tomaram conhecimento dos serviços prestados pela Decolando por meio de
indicação de algum conhecido, este resultado vem consolidar a importância deste tipo de propaganda nesta referida empresa, a julgar pelas
respostas obtidas.
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RESUMO
A dengue é a arbovirose mais difundida no mundo, onde em países tropicais, o mosquito Aedes aegypti encontra ambientes favoráveis para
reprodução e proliferação. Neste contexto, a cidade de Belém do Pará, devida à localização geográfica e fatores geoambientais favoráveis se
configura como importante região para a proliferação da doença, visto que é caracterizada por uma alta variabilidade pluviométrica, temperaturas
médias de 26oC e péssimos índices de saneamento. Neste sentido, o objetivo principal deste estudo foi analisar a distribuição espacial e ambiental
dos casos de Dengue, no período de 2015 e 2016 em Belém (PA). Do ponto de vista metodológico foi realizado um estudo ecológico nos distritos
do município de Belém (PA), que possui uma população estimada em 2017 de 1.452.275 habitantes, em uma área territorial de 1.059,458 km2 e
apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,746. Os dados de Dengue nos anos de 2015 e 2016 foram obtidos do
Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) e tabulados e depurados no Excel, já os dados cartográficos foram obtidos do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já o processamento, interpretação, visualização e análise dos dados foram realizados no software
ArcGIS Desktop 10.1 disponibilizado pela Faculdade Estácio de Belém. Os resultados mais expressivos mostraram que, no ano de 2015, a
distribuição dos casos de dengue se concentrou nos distritos Distrito Administrativo da Sacramenta (DASAC), Distrito Administrativo de Belém
(DABEL) e Distrito Administrativo do Guamá (DAGUA) que apresentaram maiores incidências da doença. Já no ano de 2016, houve redistribuição
dos casos, resultando em percentuais maiores da doença nos distritos do DABEL, DASAC e Distrito Administrativo do Entroncamento (DAENT). Esse
cenário exemplifica que não houve pouco investimento e melhorias por parte do poder público no que concerne ao saneamento básico,
considerado como um dos principais fatores indutores do agravo. De acordo com as análises espaciais realizadas, foi possível verificar a
distribuição do número de casos por distrito administrativo de Belém/PA, permitindo caracterizar as áreas que obtiveram maior número de casos
e assim relacioná-las com variáveis ambientais e socioeconômicas. Conforme, os estudos realizados, foram observados que a associação da
dengue com a falta de infraestrutura urbana, problemas na micro e macrodrenagem, depósitos irregulares de lixo e áreas alagadas, problemas
estes intimamente ligados à socioeconomia local que possui hábitos culturais favoráveis à proliferação da doença. Portanto, através da utilização
das ferramentas do geoprocessamento, foi possível a identificação das áreas mais acometidas da doença, possibilitando uma ordem prioritária na
tomada de decisão da Secretaria de Saúde de Belém (SESMA).
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RESUMO
A balneabilidade é conceituada como a qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário, ou seja, o uso da água para o contato
direto e prolongado, em que há grande possibilidade de ingerir quantidades apreciáveis de água. A avaliação das praias utiliza critérios objetivos,
baseados em indicadores microbiológicos que são monitorados durante cinco semanas consecutivas. Os valores desses indicadores são
comparados aos padrões preestabelecidos a fim de avaliar se a qualidade das águas está próprio ou impróprio ao banho. Assim, o objetivo geral
deste projeto foi avaliar a balneabilidade das praias do Amor, Grande e da Brasília, as mais frequentadas da ilha do Outeiro, distrito administrativo
de Belém-PA, quanto à quantidade de coliformes termotolerantes e variação de pH nas águas. Como objetivos específicos houve o
georreferenciamento dos pontos de coleta das amostras utilizando um Sistema de Posicionamento Global (GPS); coleta de amostras semanais da
água das praias objetos do estudo; análise dos parâmetros químicos e microbiológicos das amostras coletadas; comparação dos resultados obtidos
com a resolução CONAMA nº 274/00; realização da distribuição e análise espacial dos pontos de coleta para determinar as áreas com maior risco
de infecção. Para tanto, foram selecionados 3 pontos de coleta em cada praia estudada. Sendo coletadas um total de 180 amostras, sempre aos
domingos, da água das praias de estudo, as primeiras 10 semanas na temporada de menor pluviosidade todo e as outras 10 na temporada de
maior pluviosidade e aumento da população flutuante. As coletas eram sempre no período matinal com intervalo de tempo de 09:00 h às 12:30 h,
onde a presença de banhistas era mais intensa. Ao final de cinco semanas de coleta era dada pausa de trinta dias para que o novo ciclo iniciasse.
Totalizando 4 ciclos de 5 semanas com início em agosto de 2017 e término em abril de 2018. Os resultados mostraram que as praias do amor,
Grande e da Brasília nas primeiras dez semanas do período menos chuvoso, estiveram próprias para o uso recreativo. Enquanto nas outras 10
semanas do período mais chuvoso e de elevada população flutuante, por contas das férias de final de ano, as praias apontaram aproximadamente
um aumento de 90% da presença de coliformes termotolerantes. Provavelmente tal aumento deve-se a maior frequência de banhistas e
consequentemente maior movimentação nos bares e restaurantes na ilha. Além disso, as chuvas do período podem ter carreado maior quantidade
de resíduos às praias. Não houve variação significativa de pH nos períodos estudados. Os dados do georreferenciamento servirão para a geração
de mapas com a identificação dos pontos mais vulneráveis à poluição. O estudo mostrou-se de grande importância, pois servirá de alerta à
população e ao poder público sobre os riscos gerados à saúde pública pela precariedade do saneamento e consequente poluição das praias. Além
disso, revela-se como um facilitador na tomada de decisão dos órgãos ambientais.
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RESUMO
O presente estudo realizou uma análise para avaliar as concentrações de metais em amostras de águas superficial de rios e lagos no entorno do
antigo lixão do Aurá. Sendo assim, os rios Santana do Aurá e Guamá, e os lagos Bolonha e Água Preta, foram os locais selecionados para essa
pesquisa, com pontos de coletas de amostras de água, selecionado em lugares estratégicos para uma melhor interpretação como se comporta a
possível influência do lixão frente a possível contaminação por metais pesados dos corpos hídricos supracitados. Com o objetivo de quantificar e
avaliar essas concentrações de metais em amostras de águas e os seus valores máximos permitidos pela resolução357/05 CONAMA, foram
executadas análises através da técnica de Espectroscopia de Emissão Atômica ICP-OES, os metais quantificados nesta pesquisa foram Ag, Al, As, Ba,
Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sn, Sr, Ti, V e Zn. Os elementos Ag, Al, Fe e Pb apresentaram níveis acima dos valores máximos
permitidos pela Resolução 357/05 CONAMA. Para o aumento da confiabilidade analítica foi utilizado o MRC (Material de Referência Certificado)
NIST 1640ª de água de rio, onde foi obtido uma recuperação de 87,5 a 104,71 % para os elementos selecionados. Baseando-se nesta constatação
os resultados deste estudo, mostraram que as águas superficiais analisadas próximas ao lixão estão impróprias e não devem ser usadas pela
população para as finalidades que se destinam, segundo sua classificação na referida resolução necessitam de ações do poder público que
possibilitem a proteção das populações expostas. Os resultados deste estudo mostraram que as águas superficiais analisadas próximas ao lixão
estão impróprias e não devem ser usadas pela população para as finalidades que se destinam segundo a legislação vigente 357/05 e necessitam de
ações do poder público que possibilitem a proteção das populações expostas. A origem dos elementos, principalmente Pb pode estar relacionado
ao descarte desordenado de equipamentos eletrônicos, pilhas, baterias e sucatas em geral. A grande precipitação de chuvas auxilia no
carreamento de metais em direção aos corpos hídricos no entorno do antigo lixão. Um estudo mais completo deve ser desenvolvido para
desvendar a origem do elemento Ag. A origem das elevadas concentrações do Al e Fe sugere estar relacionadas com as características naturais da
composição do solo da região, nos ecossistemas aquáticos são provenientes da solubilização das rochas e sua lixiviação no solo, a geoquímica e pH
ácido sugerem uma dissociação de sais desses elementos nos corpos hídricos analisados, assim contribuindo para uma concentração acima do
valor máximo permitido nas aguas superficiais analisadas.
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RESUMO
Nas grandes cidades e centros urbanos são realizadas grandes modificações visando o seu crescimento, e entre essas se encontra a redução ou
completa retirada da cobertura vegetal e de áreas verdes, sendo visível que esse processo gera um grande impacto para o sitio onde é realizada.
Essa urbanização aliada a falta de planejamento, não leva em conta fatores como a alteração do microclima local, trazendo grandes problemas já
num curto período de tempo para a biota dessa zona, não considerando a relevância das áreas verdes na amenização climática do meio urbano,
seja pela criação de microclimas agradáveis na escala pontual, seja em contribuir de forma significativa para o conforto ambiental dos núcleos
urbanos onde se encontra inserida. O presente trabalho efetuou uma análise comparativa das diferenças de temperatura e umidade relativa do ar
em três bairros da região central da cidade de Belém - PA, com características distintas na composição de área, destacando-se pela diferença de
densidade da vegetação arbórea, de modo a subsidiar a discussão da importância da presença da vegetação para a manutenção do microclima em
pontos da cidade estudada, efetuando leituras dos referidos parâmetros ambientais durante um ano, em áreas distintas, comparando o efeito da
sazonalidade na coleta de dados, e posterior comparação dos resultados das áreas com cobertura vegetal e áreas sem vegetação. O objetivo, é
avaliar a influência da arborização urbana no microclima local, relacionando parâmetros ambientais de temperatura e umidade relativa do ar e
comparando as suas variações medias nas três áreas determinadas conforme as diversificações arbóreas. Em uma análise preliminar, já de posse
de 75% das coletas de dados realizadas, é possível demostrar por meio de gráficos a influência da vegetação arbórea no microclima local das áreas
estudadas, apresentado temperaturas mais elevadas e menores valores de umidade relativa a medida que o percentual de cobertura vegetal é
reduzido. Foi encontrado, até o momento, uma diferença de 2,6 ⁰C na temperatura média da área mais arborizada em relação a menos
arborizada. Torna-se fundamental a avaliação da influência da vegetação arbórea na temperatura e umidade relativa do ar dos centros urbanos,
para que seja possível evitar que impactos como, a formação de ilhas de calor, a alteração do albedo das áreas e a impermeabilização completa do
solo possam ser criados com a sua retirada.
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RESUMO
O Clima tem sido ao longo das últimas décadas, um dos maiores motivos de discussão da comunidade científica, uma vez que, as mudanças
climáticas envolvem questões extremamente complexas, impactam diretamente no modo de vida de populações inteiras. Além da climatologia,
mais especificamente, a análise de fatores ambientais e seus respectivos impactos, principalmente no modo de vida das espécies habitantes do
espaço geográfico. Logo, o estudo da dinâmica de comportamento das populações versus a ação do ser humano de mudança do espaço
geográfico, é sem dúvida, a maior pauta dentro desta discussão.Devido a intensidade das mudanças no ambiente inerentes às ações humanas, a
poluição é a voga dos impactos ambientais e socioeconômicos e atinge milhões de pessoas no mundo todo. Por este motivo, as empresas e o
governo têm estado cada vez mais comprometidas com o crescimento sustentável , impactos socioambientais e legislação específica para cada
tipo de exploração ambiental. Portanto, a necessidade de monitorar parâmetros ambientais com precisão, rapidez e confiabilidade. É um grande
desafio para o território nacional, principalmente levando em consideração terras amazônicas, uma vez que, muitos locais de interesse podem ser:
de mata fechada, perto de terras indígenas, locais ilhados, locais de intensa poluição ambiental, etc.Tendo em vista esta abordagem, A ideia de um
sistema portátil de análise climática e de poluentes foi desenvolvida. Através de um microcontrolador de baixíssimo custo e uma arquitetura
extremamente fácil de se trabalhar e manutende-la, um protótipo de estação de análise gasosa foi construído utilizando arduino, esp8266, sensor
de CO, CO2 e NO2. Trabalhando juntamente com um raspberry pi e uma rede wireless. O protótipo faz as aquisições de dados através do arduino,
passado-as para o esp8266, que por sua vez, faz uma conexão TCP/IP afim de “postar” os dados no banco de dados MYSQL, o qual está alocado
dentro do micro computador raspberry pi. Além de contar com outras arquiteturas, este protótipo pode utilizar, também, tanto a rede wifi
disponível no ambiente, sendo intranet ou internet, ou seja, podemos fazer a coleta de dados em qualquer lugar do mundo, como também, pode
utilizar a rede 3G e SMS para comunicar-se com um serviço final de coleta, ou um “front end” de interesse. Uma vez que a ideia principal que o
rege, é flexibilidade de transmissão de dados, em função da disponibilidade da tecnologia em abundância para transmitir as informações. Outra
vantagem encontrada na arquitetura atual é: a compatibilidade com a maioria dos sensores do mercado. Como a plataforma arduino funciona
com a tensão de até 5 volts, a maioria das tensões criadas para comunicar o sensor com o seu “backend”, flutuam na mesma faixa dos
microcontroladores, dando uma “range” de compatibilidade enorme para o protótipo tendo influência direta no preço, precisão e qualidade de
amostragem. Logo, levando em consideração as vantagens já citadas, preço de produção e as amostragens realizadas, o protótipo se mostrou
extremamente promissor, não somente como uma ideia de trabalho científico, mas também como produto final e plataforma de pesquisa para
futuros trabalhos em diversas área e contextos diferentes.
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RESUMO
O homem em meio a uma comunidade necessita de saneamento ambiental adequado para desenvolver melhor suas atividades mentais, sociais e
físicas, entretanto este saneamento está diretamente ligado ao interesse que o poder público tem de disponibilizar esse serviço ao meio, sendo
este, o que não acontece na comunidade ribeirinha Ilha das Onças. Este estudo tem como objetivo fazer uma relação de conhecimento e
avaliação, de como essa falta de saneamento e interesse da prefeitura reflete na vida dos moradores da região. A metodologia utilizada priorizou a
pesquisa com enfoque em questionários estruturados e realizados com as próprias famílias habitantes da região, o que permitiu uma análise de
dados bastante condizente com a realidade do local e também possibilitando a identificação das principais mazelas, que giram em torno da
dificuldade que os moradores têm em relação à água potável, quanto a falta de energia elétrica no local, que dificulta de forma significativa a
renda das famílias, a falta de escolaridade que é reflete na ignorância em diversos assuntos e podendo comprometer a saúde dos mesmos, que
devido a falta de saneamento ambiental veem em constante fragilidade. As conclusões apontam o local poderia ter uma condição financeira mais
elevada e que uma parcela da comunidade possui um bom entendimento do impacto das atividades humanas no ambiente, entretanto, esta
percepção não tem sido suficiente para levarão ao manejo adequado.Este trabalho tem como finalidade conhecer, analisar e diagnosticar os
problemas relacionados à falta de ações de Saneamento Ambiental e suas consequências na comunidade Ilha das onças, caracterizando as
condições de Saneamento Ambiental em que vive a comunidade, avaliando as soluções, identificando os malefícios causados pela falta de
estrutura relacionada ao Saneamento Ambiental e apresentando possíveis quadros futuros para o local.O trabalho foi realizado na comunidade
ribeirinha ilha das onças, no município de Barcarena-Pa, encontra-se a noroeste da capital Belém. O acesso à ilha e da somente por meio fluvial,
sendo o canal do Rio Piranha, o mais importante da região, servindo de passagem para uma grande quantidade de embarcações que atravessam a
ilha diariamente transportando passageiros e açaí, pois a região é uma grande produtora, que atende uma parte da região metropolitana de
Belém.A população é constituída por aproximadamente 400 famílias. A partir deste número e considerando o nível de confiança de 95% e erro
amostral de 5,0%, o tamanho da amostra necessária para realizar a pesquisa é de 92 famílias. Neste caso, foi trabalhada a aplicação da amostra
sistemática, de forma que todas as localidades da ilha das onças tenham famílias entrevistadas. A aplicação do questionário foi um grande desafio
a ser enfrentado no âmbito da pesquisa, por ser uma área de difícil acesso realizada por meios fluviais, as casas são longe uma das outras.
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RESUMO
Uma das várias preocupações com problemas ambientais relacionados ao saneamento básico no Brasil é a falta de um sistema de tratamento de
esgoto sanitário eficiente e que atenda 100% da população, principalmente, as comunidades de periferias, rurais e ribeirinhas. Tomando de
contrapartida essa problemática, a busca por tecnologias alternativas e de baixo custo operacional para o tratamento desses efluentes sanitários,
torna-se imprescindível. Neste contexto, o objetivo geral deste projeto será avaliar a viabilidade da implantação de um sistema individual e
alternativo de tratamento de esgoto sanitário, na ilha do Combu, situada na Região Metropolitana de Belém. A ilha apresenta uma população
ribeirinha, de aproximadamente 1500 habitantes, que sobrevive da coleta e da extração de produtos florestais. Destacando-se como a maior das
ilhas de Belém, com uma área 15,972 Km². E que como as demais ilhas e áreas periféricas da cidade, padece com a precariedade do saneamento
público. Assim o projeto teve como objetivos específicos: instalar uma fossa séptica utilizando bombonas plásticas; avaliar a viabilidade financeira
do sistema; verificar a eficiência do tratamento através de análises laboratoriais; comparar os resultados obtidos com a Resolução CONAMA
430/2011. Para tanto, o sistema alternativo proposto utiliza uma série de quatro bombonas coletoras, doadas a equipe, com capacidade de 220
litros cada que atenderá uma residência onde habitam 5 pessoas. Enterradas no solo, as bombonas, funcionam conectadas exclusivamente ao vaso
sanitário e são interconectadas por tubos e conexões de PVC. A saída do efluente tratado é conduzido por um tubo de PVC até um sumidouro que
compreende a área da quarta bombona que é afastada, cerca de 2 metros, das outras três que funcionam como câmaras de digestão anaeróbia.
Para que a última bombona funcionasse como sumidouro, esta foi perfurada na parte inferior e laterais, e no seu interior há duas camadas de
filtragem (areia e brita) que facilitam a drenagem. Análises sobre a qualidade do esgoto tanto na entrada quanto na saída do sistema a fim de
avaliar sua eficiência está sendo realizada através de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos atendendo ao padrão de lançamento de
esgotos sanitários estabelecidos pelo CONAMA. A coleta e os ensaios foram realizados três meses após a instalação do sistema (Janeiro 2018). E
deverão ser repetidos em junho de 2018. Após a coleta as amostras devidamente preservadas são encaminhadas ao laboratório de águas da
Faculdade Estácio de Belém, onde são analisadas. Os primeiros resultados mostraram que o sistema embora ainda não estivesse amadurecido, no
tocante ao material biológico responsável pela estabilização da matéria orgânica, já vinha reduzindo o potencial poluidor do esgoto produzido na
residência escolhida para receber o sistema. Ao final do projeto pretende-se apresentar uma alternativa para remediar questões preocupantes aos
ribeirinhos amazônicos: o saneamento ambiental, a preservação da qualidade das águas e a saúde pública. Oferecendo ao poder público a
possibilidade de melhorar as condições de vida da população das áreas mais isoladas do país.
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RESUMO
A poluição aquática é considerada um grave problema ambiental em todos os países, com o aumento da industrialização e o crescimento urbano
desordenado gerou um processo de deterioração ambiental, provocando diversos anos no meio ambiente. A bacia do rio Paraíba do Sul drena
uma das regiões mais desenvolvidas do país, abrangendo parte do estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo o Paraíba do Sul o
principal rio, ele recebe uma grande quantidade de carga orgânica e inorgânica, devido ao efluente industrial e domestico. Na região de Resende e
São João da Barra apresentam intenso desenvolvimento agrário, industrial e urbano e devido estas atividades, alguns estudos têm sido realizados
para avaliar diferentes características deste bioma. As macrófitas são utilizadas como indicadoras da qualidade ambiental e mitigadoras de
estresses antrópicos e podem remover pelo sistema radicular ou folhas os compostos orgânicos e inorgânicos. O objetivo deste trabalho foi avaliar
a relação físico-química na coluna d’água e em macrófitas aquáticas flutuantes (Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes e Salvinia auriculata) em dois
pontos no rio Paraíba do Sul (Resende e Campos dos Goytacazes, RJ). Avaliando e enquadrando de acordo com a CONAMA. Posteriormente foi
feito um isolado de bactérias a partir destas plantas quantificando-as e testou a toxicidade por Cobre para verificar o seu potencial biotecnológico
e aplicar em processos de biorremdiação. De acordo com o CONAMA no. 357/05, as amostras de água coletadas em Resende, mostram que
apenas a dosagem de alumínio encontra-se acima dos valores de referência estabelecidos para águas doces de Classe 2. Com relação à região da
foz do RPS, tanto os valores de alumínio quanto os de ferro encontram-se acima dos valores de referência estabelecidos para águas doces de
Classe 3. Nas plantas, os valores encontrados para Alumínio, Ferro e Manganês foram maiores do que os demais parâmetros em todos os períodos
e em todas as frações vegetais nas três espécies supracitadas. Pistia stratiotes, apresentou altos teores de Estrôncio e Bário em algumas amostras
de folha e Raiz nos dois pontos, não apresentando em nenhum destes elementos dosagens passíveis de causar toxicidade à planta. Todas as
espécies mostraram concentrações superiores de Cromo, chumbo e Cobre como elementos traços em partes aéreas e raiz, identificando ação
antrópica. No isolado de bactérias, foram identificadas 71 bactérias em Resende (32 E.crassipes, 18 P. stratiotes e 21 S.auriculata) e 87 de São João
da Barra (57 E.crassipes, 14 P. stratiotes e 16 S.auriculata) tanto em parte aérea como em raiz. No teste de Toxicidade para as bactérias de
S.auriculata de São João da Barra, das 16 isoladas, 9 passaram pelo teste com Sultato de Cobre em diferentes concentrações e a partir de 5
Milimolar houve inibição do crescimento bacteriano.
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RESUMO
A qualidade da água para os seus diversos usos dita as regras de condução da vida prática do ser humano, o que nos remete a real importância
desse recurso natural, em algumas localidades, de tanta preciosidade, em outras de tanta abundância. Este trabalho vem abordar o primeiro item
das vertentes da Vigilância em Saúde Ambiental (VISAMB), a água para consumo humano, onde será demonstrado quantitativamente as análises
dos laudos emitidos pelo Laboratório Central do Estado do Pará (LACEN/PA), no ano de 2014. Inicialmente foram descritos os tipos de sistemas de
abastecimento de água (SAA, SAC, SAI) utilizados no município de Belém, em seguida foram analisados os dados dos parâmetros de qualidade da
água para cada sistema de abastecimento e por fim, as amostras coletadas foram divididas por setores abrangendo os seguintes bairros do
município de Belém: setor A (Curió-Utinga, Maracangalha, Marambaia, Marco), setor B (Bengui, Mangueirão, Parque Verde, Tenoné) e setor C
(Jurunas, Parque Guajará, Tapanã, Telégrafo). Os parâmetros analisados foram turbidez, cloro residual, Escherichia Coli e Coliformes Totais e
submetidos à análise estatística pelo teste H de Kruskal – Wallis. Os resultados obtidos mostraram diferença significativa tanto entre os sistemas
quanto entre os setores para os parâmetros de Coliformes Totais, Turbidez e Cloro Residual. A análise estatística, não apresentou diferença
significativa para o parâmetro de Escherichia Coli. O trabalho aqui apresentado mostra a gravidade da situação dos recursos hídricos disponíveis à
população da Cidade de Belém, e além das falhas técnicas por parte da concessionária, não pode-se afirmar que esta situação é uma
responsabilidade exclusiva da fornecedora de água, existem outras formas de contaminação por parte do proprio usuário, além da falta de
conscientização na racionalização do uso do recurso hídrico, tanto da parte da pessoa física que utiliza-se da água para uso doméstico, quanto por
parte das grandes empresas que ainda precisam de maiores investimentos técnicos na aplicação das práticas de reuso, reaproveitamento e
produção mais limpa, que possibilitam economia considerável na utilização do recurso hídrico.
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RESUMO
Em áreas de Floresta Atlântica degradadas, a substituição de espécies consideradas secundárias tardias ou clímax por aquelas próprias de início de
sucessão, com as respectivas mudanças nas características funcionais das populações arbóreas, encontra-se amplamente documentada. Em
algumas áreas em regeneração natural originadas pelos grandes movimentos de massa decorrentes da grande anomalia climática de Janeiro de
2011 as comunidades arbóreas encontram-se em pleno desenvolvimento, principalmente nos terços inferiores e medianos das encostas, aonde
algumas populações já apresentam indivíduos com porte arbóreo adulto. Um dos parâmetros funcionais que podem ser usados para entender as
diferenças entre as comunidades vegetais das áreas em regeneração e a área florestada do entorno é a esclerofilia foliar e sua diversidade
funcional. A caracterização da "amplitude" da esclerofília ou a "diversidade" de esclerofilia das comunidades vegetais e o estabelecimento da sua
relação com os fatores abióticos que a influencia podem ajudar a entender o funcionamento do ecossistema e sevir como bons indicadores da
evolução da regeneração natural. O objetivo deste trabalho é analisar a esclerofilia foliar da comunidade vegetal de áreas degradadas em Barracão
dos Mendes, Nova Friburgo – RJ comparando as espécies dominantes do sistema florestal do entorno com as das áreas em regeneração natural.
Para isso, foram considerados as 10 espécies mais abundantes para as áreas em regeneraçãoe florestadas. Para cada espécie amostrada foram
retiradas 30 folhas de, pelo menos, 6 indivíduos diferentes Foram analisados o peso específico foliar (PEF) e superfície específica foliar (SEF). Para
cada espécie foi calculado o índice de esclerofilia corresponde a IE = 1/2 peso seco da amostra / área da amostra (g/ dm2), calculado a partir de 10
unidades amostrais padronizadas e com 1 cm de diâmetro para cada espécie. As 10 espécies de maior valor de importância (IVI) da floresta e das
áreas em regeneração foram classificadas segundo os estágios sucessionais em pioneiras (PI), secundárias iniciais (SI), secundárias tardias (ST) e
clímax (CL). As espécies mais abundantes no fragmento florestal foram: Psychotria vellosiana Benth., Cupanea vernalis Cambess., Calyptrantes
obovata Kiaersk, Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld, Roupala montana Aubl., Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Robb., Cariniana estrellensis
(Raddi) Kuntz, Croton urucurana Baill, Guapira opposita (Vell.) Reitz, Rubiaceae sp. Nas áreas em regeneração foram: Croton urucurana Baill,
Tibouchina arborea (Gardner) Coq., Asteraceae sp1, Solanum leucodendron Senth, Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Robb., Miconia
cinnamomifolia (DC.), Cecropia lyratiloba Miq., Asteraceae sp2, Tibouchina cf. estrellensis (Raddi) Coqn., Hieronyma alchorneoides All., Hirtella
hebeclada Mori ex. DC., Seguierea langsdorfii Moq., Solanum cf. inaequalis Vell., Koanophyllon sp., Abutilon rufinerve A. St.Hill., Cecropia lyratiloba
Miq.e Tibouchina cf. estrellensis (Raddi) Coqn. Os parâmetros de PEF e o IE foram significativamente menores nas áreas em regeneração do que na
área florestada (U=4,5, p=0.03 e U=3,4, p=0,02, respectivamente). Os valores de IE para as áreas florestadas (0,48±0,03) correspondem a quase o
dobro da encontrada para as áreas em regeneração (0,29±0,12). Os resultados dos índices de esclerofilia foliar aqui utilizados refletem as
características sucessionais das áreas amostradas, indicando que estes podem funcionar como bons indicadores no estudo destas características.
As modificações na composição específica e suas características funcionais, bem como o estudo das modificações edáficas associadas permitirão
entender como a regeneração natural está acontecendo e quais seus possíveis gargalos.
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RESUMO
O saneamento básico consiste no conjunto de serviços de infraestrutura e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo
de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. O saneamento ambiental são ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar
salubridade ambiental. Essas ações visam à melhoria da qualidade de vida, das condições ambientais e de saúde pública. No Brasil este
saneamento é caracterizado por grande desigualdade ao acesso, em relação à coleta e tratamento do esgoto. A disponibilidade do saneamento
básico interfere na qualidade de vida da população, afetando principalmente a saúde. O objetivo do trabalho foi realizar o diagnóstico atual dos
sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais, por meio da avaliação das condições
intradomiciliares e sua percepção ambiental dos habitantes da sede do município de Casimiro de Abreu, os distritos de Rio Dourado, Professor
Souza e a localidade de Boa Esperança, atendidos pela Autarquia Municipal Águas de Casimiro (nome fantasia SAAE), por meio do Diagnóstico
Rápido Participativo (DRP). Viu-se a necessidade de repartir a sede do município de Casimiro de Abreu em zonas, para verificar-se as reais
condições de saneamento básico da cidade. O DRP é definido como uma atividade metodológica sistemática e semiestruturada, que permite
identificar e avaliar rapidamente determinado ambiente, formular novas hipóteses sobre os temas que estão sendo trabalhados pela equipe, e
vem para auxiliar a comunidade local na observação, percepção e a busca de soluções para o ambiente onde estão estabelecidas, é aberto à
participação, criando a oportunidade da vivência democrática, isto é, produzindo conhecimento coletivamente e criando opções para as decisões
coletivas. As técnicas do DRP ajudaram a problematizar a realidade local, identificando os problemas, gerando assim dados reais que podem ser
utilizados para melhoria dos serviços de saneamento. Esse diagnóstico oportunizou também a conscientização ambiental dos moradores, como
permitiu-se estabelecer novos parâmetros e ações pela autarquia direcionadas para aperfeiçoamento e ampliação do saneamento ambiental e da
saúde pública. Foi aplicado o DRP em aproximadamente 800 (oitocentas) residências, cerca de 10% (dez) das economias ativas, assim pode-se
realizar o levantamento de indicadores, tanto positivos como negativas, comparando-se a realidade com a percepção dos moradores, assim
obtendo alguns resultados como: Avaliação positiva por parte dos moradores para o aspecto e qualidade da água; Avaliação positiva por parte dos
moradores quanto a interrupção do abastecimento de água; Perda do residual do cloro, constatada por analises realizadas após a passagem nos
reservatórios internos nas residências; Per Capita do consumo médio diário por habitante, para paramentos de consumo e futuros projetos; Falhas
na implementação da rede coletora de esgotamento sanitário, causando contaminação de corpos hídricos e alterando diretamente o
funcionamento do efluente a ser tratado na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE; Falhas na coleta de resíduos volumoso e deficiência na coleta
dos resíduos domiciliares em algumas localidades, afetando diretamente o escoamento das águas pluviais, pelo acumulo de lixo nas bocas de lobo,
ocasionando possíveis pontos de alagamento; Verificou-se ainda que grande parte da população apoia a implementação da coleta seletiva na
cidade. Os resultados obtidos geram dados para possíveis planos de ações e mudanças de comportamento da população, após a realização de
projetos de conscientização ambiental.
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RESUMO
A utilização de produtos que contém agentes químicos tornou-se progressivamente comum no cotidiano da população, que em face dos prejuízos
causados por pragas agrícolas buscava manter o equilíbrio ecológico sem a redução ou perda da produção vegetal. Com os avanços tecnológicos
possibilitou-se desenvolver produtos químicos capazes de alavancar a produção agrícola, tornando-os cada vez mais indispensáveis para o
desenvolvimento da economia de diversos países. Substâncias tóxicas, tais como inseticidas, pesticidas e herbicidas, que são utilizadas em lavouras
contaminam solos, sedimentos e resíduos, podendo permanecer disponíveis em ambientes marinhos e terrestres por longos períodos. A
problemática ambiental associada à presença de poluentes orgânicos persistentes na água tem sido alvo de estudos para o desenvolvimento de
tecnologias capazes de reduzir o potencial de toxicidade e de longa permanência, dos quais resultam processos de bioacumulação,
comprometendo diversos níveis tróficos da cadeia alimentar. tratamento de efluentes industriais tóxicos, onde estão incluídos os POPs, é um
assunto de extremo interesse devido à magnitude dos impactos que são causados quando ocorre um gerenciamento inadequado dos mesmos. A
partir do século XXI, o potencial nocivo de compostos químicos altamente estáveis e persistentes no ambiente ganhou destaque através da
publicação dos "DOZE SUJOS" na Convenção de Estocolmo. Tais compostos capazes de resistir à degradação química, fotolítica e biológica foram
listados no rol de 12 substâncias mais nocivas ao ser humano. A Declaração de Estocolmo foi o primeiro instrumento global, que impôs aos
governos tomarem ações para a eliminação dos Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs). Assim, tem-se notado a tendência crescente por parte
das empresas em buscar alternativas que levem à solução cada vez mais eficazes no que diz respeito ao destino dos contaminantes gerados nos
seus processos de produção. Desta forma, o objetivo do presente trabalho, consiste em estudar a eficiência da degradação de um poluente
orgânico pelo processo de ozonização convencional e ozonização catalítica. O oxidante utilizado para a degradação do composto orgânico foi o
ozônio em ausência de catalisador e o ozônio combinado com íons Cu2+ (catalisador homogêneo). O composto orgânico utilizado para verificar a
eficiência nos processos de ozonização convencional e ozonização catalítica homogênea foi o corante índigo trissulfonato de potássio. A análise do
ozônio em solução foi realizada através do uso de um fotômetro de bancada multiparâmetro, modelo HI 83099 do fabricante Hanna Instruments.A
molécula de índigo contém uma dupla ligação C=C que pode reagir com ozônio. O ozônio atua descolorando a cor azul inicial da solução de índigo.
O produto da reação entre ozônio e indigo teve absorbância medida em 600 nm em um espectrofotômetro da marca CELM, modelo E-225D. Com
os resultados deste trabalho, pode-se concluir, que a ozonização convencional assim como a ozonização catalítica mostra-se eficiente no
tratamento com ozônio para a degradação de índigo trissulfonato de potássio. Visto que o índigo trissulfonato de potássio apresenta semelhança
quanto à estrutura química aos Poluentes Orgânicos Persistentes, confirma-se a aplicabilidade dos tratamentos convencional e catalítico a base de
ozônio para a degradação dos POPs. O uso de catalisador pode ser um importante aliado no tratamento de água pois acelera a degradação de
compostos persistentes, reduzindo o tempo do tratamento e favorecendo a redução dos custos, já que demanda menor tempo. Nessa perspectiva,
é possível afirmar que vale a pena usar o catalisador, uma vez que ao reduzir o tempo de contato do contaminante com a solução contendo ozônio
e catalisador, também diminuirá o tempo de consumo de energia elétrica, essencial neste processo; assim como, diminuirá o tempo de operação,
agilizando o processo.
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RESUMO
A interferência humana, seja de forma pontual, como na geração de despejos domésticos ou industriais, seja de forma dispersa, como na aplicação
de defensivos agrícolas no solo, influência na poluição da água, afetando assim a sua qualidade. Deste modo, a maneira que o homem ocupa e usa
o solo, possui interferência direta na qualidade da água. A hidrogeomorfologia é uma ciência que busca compreender como os processos
hidrológicos contribuem para a formação e evolução da paisagem e ainda como as formas de relevo condicionam ou controlam os processos
hidrológicos em diferentes escalas temporais e espaciais. O conhecimento das características morfológicas e dos processos envolvidos em cada
categoria de canal é de suma importância para os planejamentos sobre a utilização das áreas ribeiras e do leito do canal. Conforme o Conselho
Nacional de Recurso Hídricos (CNRH) por meio da Resolução n°32, 15 de outubro de 2003, considera-se como região hidrográfica o espaço
territorial brasileiro compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas com características naturais, sociais e
econômicas homogêneas ou similares, com vistas a orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. O rio João Mendes, objeto de
estudo neste trabalho, está localizado no município de Niterói, inserido na Macrobacia da Região Oceânica do município. De acordo com Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística. A bacia hidrográfica do rio João Mendes está localizada no município de Niterói no Estado do de Janeiro. O rio
está inserido em uma região totalmente urbanizada, que por consequência altera suas características naturais. O objetivo deste trabalho, é
apresentar informações sobre a geologia e as formas de relevo que compreende o rio João Mendes, tal como parâmetros hidrométricos,
caracterização da bacia hidrográfica e sua paisagem. Desta forma, para efeito de comparação, foram avaliados três trechos distintos do rio,
possibilitando a compreensão das características ambientais, ressaltando-se a influência humana. O estudo foi dividido em 3 etapas. A primeira
etapa consistiu se em revisões bibliográficas: consultas a livros, artigos científicos, levantamento de dados em órgãos municipais e estaduais. Na
segunda etapa foi realizado trabalho de campo, onde foram coletados dados referentes aos parâmetros hidrométricos e morfométricos. Esta
etapa foi realizada no dia 25 de março de 2018, em época chuvosa. Foram percorridos três pontos distintos, para tentar verificar os impactos
antrópicos em relação aos três pontos. Durante o percurso realizou se a observação do rio, bem como, vegetação e morfologia do canal. Os
pontos para coleta de dados foram definidos com o auxílio de Sistema de Posicionamento Global (GPS). Na terceira etapa, foi realizado o
tratamento de dados. Através das informações adquiridas em campo tornou-se possível a mensuração da área da seção transversal, a vazão do rio
e a elaboração de mapa no ambiente digital ArcGIS, integrado com o software Google Earth. A área da seção transversal foi determinada com os
valores de altura e largura do canal. A seção do rio foi mensurada com a utilização de barbantes, posteriormente medido com fita métrica. A
largura encontrada foi dividida em quatro partes e a altura foi medida em cada uma delas com o auxílio de um tijolo amarrado por cordas. Por fim,
foram traçados os perfis transversais do fluxo do canal do rio e foi medida a área das seções húmidas pelo método do retângulo.Dentre os três
trechos estudados, os pontos 2 e 3, são os que apresentam influência antrópica, exibindo alterações morfológicas e de velocidade no fluxo, já o
ponto 1 expressa sua morfologia natural, não constatando influência humana.
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RESUMO
No decorrer das últimas décadas nota-se um aumento exacerbado do uso de agrotóxicos no Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a contaminação de corpos hídricos por agrotóxicos no país é a segunda mais preocupante, perdendo somente para a
contaminação oriunda de esgotos domésticos. Uma grande preocupação nesse contexto é o transporte de centenas de substâncias tóxicas para os
corpos hídricos, acarretando assim, danos a espécies marinhas, acumulação de substâncias nocivas na cadeia trófica, além de efeitos indiretos
para a saúde humana. O presente projeto possui como objetivo estudar e analisar as formas de manejo, utilização e conhecimento técnico de
produtores e vendedores de agroquímicos na região do Ceasa situada no município de Nova Friburgo – RJ e analisar as a possível presença de tais
substâncias através de um bioensaio toxicológico utilizando Artemia Salina (Branchipus stagnalis) , assim como as principais consequências
danosas de tais leveis dessas substâncias em meio aquoso. O questionário, foi aplicados no CEASA para 40 produtores. A ideia central foi analisar
as principais culturas presentes na região e compará-las com a teoria; Verificar os produtos mais usados para as culturas citadas; Verificar se há
indicação do produto para cultura; Analisar o período de carência, Examinar o uso de EPI; Verificar a existência de curso hídrico ao redor da área
plantada e relacionar ao uso incorreto e/ou inconsciente; Investigar a consciência ambiental dos produtores no quanto a saúde e meio ambiente;
Apurar as formas de descarte e correlacionar essas formas com as possíveis consequências ambientais e a saúde e pesquisar a opinião dos
produtores em relação a fiscalização. Outro questionário foi aplicado a 19 vendedores no próprio local com o intuito de comparar as informações
conflitantes Para os produtores, dos 40 entrevistados 82,5% (33) afirmam utilizar agrotóxicos, enquanto os restante (7) não utiliza. 82,5% dos
entrevistados não concluíram o ensino básico. Dos entrevistados totais 77,5% afirmam haver curso hídrico próximo ao local de cultivo, onde
desses, 78,8 % utilizam agrotóxicos na região e a distância para 96,8% dos que possuem curso hídrico no local é inferior a 300 metros. Quanto a
saúde dos produtores apenas 17,5% dos produtores afirmam ter algum problema de saúde e não houve relevância para a pesquisa. Ainda, 63,6%
afirmam utilizar as roupas e equipamentos e 72,7% afirmam utilizar as luvas com ou sem o equipamento. 24,2% afirmaram conseguir agrotóxicos
sem utilização de receita, o que vai contra a legislação vigente. 75% dos produtores utilizam produtos não indicados a pelo menos uma cultura e
muitos deles não respeitam a carência dos produtos indicados. Quanto aos vendedores 52,6% afirmam ser orientados na loja ou receber
treinamento e 47,4% não. 100% dos vendedores afirmam rigorosidade na fiscalização, porém não é o mesmo que afirma os produtores que
compram sem receita. O experimento foi baseado na técnica descrita por Meyer et al. apud Morais (2012), com adaptações. Foram coletadas
amostras em 2 pontos na região de Salinas, Nova Friburgo, uma em uma nascente e outra num rio perto de área de plantação. Os ovos de Artemia
salina foram eclodidos, durante 48 horas em aquário adaptado, com aeração artificial e solução salina, preparada com água destilada e sal
marinho, tudo em exposição a iluminação artificial. Foram preparados 15 tubos de ensaio todos salinizados: 5 com água destilada; 5 com amostra
da nascente; 5 amostra do rio. Foram pipetados para tubos de ensaio 10 Artemia salina eclodidas e foram verificadas as taxas de mortalidade para
a toxicidade aguda num período de 96 horas. Após a verificação pode-se comprovar estatisticamente contaminação na amostra coletada próximo
á plantação e comprovar que a amostra da nascente se encontrava sem a presença de agentes contaminantes.
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RESUMO
Os líquens são formas de vida simbiótica estáveis, formadas por organismos de dois a três reinos diferentes. Eles são sempre constituídos por um
fungo e uma a duas algas ou cianobactérias autótrofas, formando assim uma unidade morfofisiológica distinta dos seus componentes em vida
livre. Em termos anatômicos, os liquens não possuem estomas nem cutícula, o que significa que gases e aerossóis podem ser absorvidos pelo talo
e difundir-se rapidamente pelo tecido, permitindo que estes organismos possam ser utilizados como biomonitores da qualidade atmosférica. O
presente trabalho visou comparar a densidade e área corporal das espécies presentes em pontos da região metropolitana de São Paulo com
diferentes classificações em termos de qualidade de ar e em diferentes condições climáticas. Seis pontos foram amostrados, tomando como base
o monitoramento feito pela CETESB no programa Qualar, destes, dois foram classificados como de boa qualidade de ar (Ipen-USP e Interlagos),
outros dois intermediários (Pinheiros e Marginal), e dois com classificação de baixa qualidade (Osasco e Congonhas). As coletas foram realizadas
em dois momentos do ano, a primeira na estação quente e chuvosa e outra na estação fria e seca, visando avaliar a ocorrência de uma influência
climática sobre o efeito de poluentes atmosféricos sobre as comunidades liquênicas. Em cada um destes momentos e pontos, foram contados e
coletados os líquens fixados em seis árvores localizadas próximas à estação de monitoramento. Após a obtenção dos dados de densidade e de área
dos líquens, o efeito da localização e da estação do ano sobre as médias, assim como a interação entre estes fatores, foram avaliados por meio de
Análises de Variância. A comparação entre a densidade liquênica considerando o nível de poluição (fator 1) e o período amostral (fator 2)
demonstrou a existência de um efeito unicamente relacionado ao primeiro fator (F = 30,18 e p<0,0001). Neste caso, não foi identificada uma
diferença estatisticamente significativa considerando áreas com níveis de poluição baixos (Ipen-USP e Interlagos) ou intermediários (Pinheiros e
Marginal), porém ambos apresentaram densidades médias maiores do que pontos com nível de poluição alta (Osasco e Congonhas). O mesmo
padrão foi observado para a área média dos indivíduos, com um efeito sendo observado somente para níveis de poluição (F = 7,28 e p ><0,001).
Para este parâmetro, não foram observadas diferenças entre cenários com nível intermediário (2) e alto de poluição (3), com as maiores médias de
área, porém, sendo identificadas para os indivíduos amostrados em áreas com baixo nível de poluição. De modo semelhante, a análise para os
pontos amostrais específicos também identificou uma diferença em termos de densidade média para os pontos menos poluídos (Ipen e Interlagos)
e os mais poluídos (Osasco e Congonhas) (F = 13,02 e p ><0,0001), entretanto, apesar do ponto Pinheiros (intermediário) ter apresentado valores
tão alto quanto os de áreas menos poluídas, o ponto Marginal não diferiu de Congonhas. Já para área, os maiores valores foram observados para o
ponto USP-Ipen, com este não diferindo dos líquens amostrados em Interlagos e na Marginal e em Osasco (F = 4,38 e p ><0,0005). Os menores
valores foram observados para Congonhas e Pinheiros, pontos com níveis intermediários ou altos de poluição atmosférica. Estes resultados
demonstram que a qualidade de ar apresentou efeito tanto sobre a densidade como sobre a área corporal dos líquens, o que se deve ao fato dos
líquens apresentarem alta sensibilidade a poluentes, não somente pela diminuição da sua vitalidade, como por sintomas externos característicos.
Esta grande sensibilidade está estreitamente relacionada com sua biologia, já que a alteração do balanço simbiótico entre o fotobionte e o
micobionte pode ser evidenciada com rapidez através da ruptura desta associação, fato que inclui os líquens dentre os bioindicadores mais úteis
na atualidade, apesar de pouco estudados no
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RESUMO
Liquens são estruturas formadas pela associação de uma alga e um fungo, sendo, por esse motivo, chamados também de alga liquenizada ou
fungo liquenizado. Esses organismos, que formam uma unidade simbiótica estável, apresentam alta sensibilidade a poluentes, não somente pela
diminuição da sua vitalidade, como por sintomas externos característicos. Esta grande sensibilidade está estreitamente relacionada com sua
biologia, já que a alteração do balanço simbiótico entre o fotobionte e o micobionte pode ser evidenciada com rapidez através da ruptura desta
associação, fato que inclui os liquens dentre os bioindicadores mais úteis na atualidade, apesar de pouco estudados no Brasil. Neste contexto, o
presente trabalho visou determinar a dependência entre (1a) a densidade liquênica e (1b) área corporal observada em áreas na região
metropolitana de São Paulo com (2) a concentração dos poluentes atmosféricos monitorados nas áreas, avaliando também se este efeito é mais
claro para a concentração média disponível para o ano anterior ao da amostragem, ou para o mês anterior, portanto avaliando uma influência
mais prolongada e uma mais curta destes poluentes. Sendo assim, foram selecionados seis pontos de amostragem, tomando como base o
monitoramento feito pela CETESB no programa QUALAR. Em cada um destes foram coletados os liquens de seis árvores localizadas próximas à
estação de monitoramento em dois momentos do ano, verão e inverno. Os poluentes considerados foram Monóxido de Carbono, MP10
(Partículas Inaláveis), MP2,5 (Partículas Inaláveis Finas), Monóxido de Nitrogênio, Dióxido de Nitrogênio, Óxidos de Nitrogênio, Ozônio e Dióxido
de Enxofre, com os dados de concentração sendo obtidos na base do QUALAR. Para testar a dependência da densidade e da área em relação aos
poluentes analisados, utilizou-se o teste de Regressão Linear. Foi possível observar uma relação de dependência entre a densidade de liquens e a
concentração para alguns dos poluentes avaliados. Porém, esta relação foi verificada para um maior número de poluentes quando consideradas as
médias anuais do que para as médias mensais. Considerando a média anual de poluentes, a densidade liquênica foi negativamente afetada pela
concentração de NO2, NOx, NO, e MP10, enquanto que considerando a média mensal este efeito somente foi verificado para NO2 e NOx.,
identificando, portanto, uma influência de longo prazo mais clara do que um efeito mais imediato (p < 0,05 para todas as comparações). Por outro
lado, considerando o efeito das concentrações sobre a área liquênica, somente foi confirmado um efeito para as concentrações anuais, sendo esta
influência negativa observada para MP10, NO2, NOx e NO (p < 0,05 para todas as comparações), com a área liquênica diminuindo com o aumento
na concentração média considerando o ano anterior à coleta. Estas relações de dependência evidenciadas apresentaram um efeito negativo sobre
os parâmetros avaliados, ou seja, quanto maior a concentração dos poluentes menor a densidade/área liquênica média, e demonstram que é
possível utilizar a comunidade liquênica como bioindicadora para estes compostos, tanto considerando a piora das condições atmosféricas como
na sua recuperação. Porém, para isso, primeiramente é necessário estabelecer um padrão prévio local, assim como um padrão para comparação
considerando ambientes com boa qualidade de ar para estes poluentes, o que confirmar a relevância deste tipo de estudo.
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RESUMO
A utilização dos resíduos lipídicos provenientes de processos de frituras para a produção de sabão é uma opção rentável tanto financeiramente,
quanto ambientalmente, pois evita o seu descarte de maneira inadequado. No entanto, esses óleos residuais se caracterizam por uma variação
significativa na quantidade de água, materiais sólidos, compostos polares e ácidos graxos livres, de acordo com a origem da matéria-prima e as
condições operacionais as quais foram submetidos. Esse trabalho tem por objetivo um melhor destino para o descarte do óleo residual de cozinha,
que já não atende mais os parâmetros físico-químicos para consumo, transformando-o em sabão ecologicamente correto e contribuindo com a
economia cíclica. O trabalho está sendo conduzido no laboratório de química da Universidade Estácio Sá, Campus Macaé e buscou uma análise
preliminar dos tratamentos físico-químicos dado ao óleo de fritura residual antes da sua utilização como matéria-prima para a produção de sabão.
O óleo residual foi levado pelos alunos e funcionários da Instituição. Em seguida, foram encaminhados para análises químicas da matéria-prima, o
processamento dos sabões, bem como a avaliação da qualidade do produto. O óleo coletado é filtrado para a remoção dos sedimentos pesados e
de sólidos em suspensão. Com a finalidade de eliminar os resíduos sólidos (que não ficaram retidos na filtração) como fuligens e cinzas em
suspensão (resultado de um aquecimento exagerado) realizou-se uma lavagem a quente, esse procedimento auxilia também na eliminação dos
cheiros característicos dos óleos usados. Os parâmetros físico-químicos foram realizados por meio de observância do pH, análise de densidade,
teor de umidade e índice de acidez. Inicialmente, foram testados a proporção em termos de lavagem do óleo e os resultados mostraram que a
lavagem não alteraram os valores no de índice de acidez, densidade e pH, ficando os resultados consideravelmente semelhantes. No entanto, após
as reações de saponificação, a textura do sabão preparado com óleo lavado à quente não foi satisfatório, houve formação de emulsão que
dificultaram o endurecimento do produto final, mesmo após testes de proporções, os resultados se repetiram. Sendo assim, optou-se por não
realizar a lavagem prévia do óleo, isso porque o processo mostrou alguns fatores de grande relevância puderam ser notados, tais como, tempo de
preparo, metodologia, custo e textura. A fim de definir a metodologia de filtragem, fez-se uma análise de qual o melhor material filtrante. Foram
testados como agente filtrante o acrilon, papel de filtro, algodão e gaze. O resultado na filtragem com gaze foi satisfatória, porém demorado. Além
disso, sedimentos finos aparecem ao final da decantação. Em acrilon foi ineficiente, pois a trama é maior e, por isso, as partículas maiores passam
mais facilmente. Já nos testes com papel de filtro, o processo foi mais eficiente em termos de retenção de partículas. No entanto, o processo é
bem mais lento, sendo necessária uma filtragem antecipada ao dia de uso para reação de saponificação. Analisando todos os parâmetros
estudados e levando em conta o custo/benefício a melhor opção seria a utilização do óleo filtrado em papel de filtro. Além disso, o pré-tratamento
de lavagem a quente do óleo não se mostrou eficaz, sendo dispensável ao processo. Com esses resultados preliminares já é possível iniciar o
processo de produção de sabão ecológico com a matéria-prima previamente qualificada, para que os resultados das reações de saponificação
sejam associados às essas características prévias em termos de quantidade de NAOH usado, valor de pH atribuído ao produto e rendimento da
reação de saponificação.
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RESUMO
A problemática da geração insustentável de resíduos, relativa tanto ao uso e consumo, quanto aos descartes, foi sensibilizando o homem, até que
no século XX percebeu-se a existência de uma crise que englobava escassez de recursos naturais e a problemática da poluição. A gestão de
resíduos sólidos em oficinas mecânicas é algo a ser considerado por toda a sociedade, principalmente pelo fato de que alguns contaminantes
podem prejudicar o meio ambiente, gerando danos irreparáveis. É importante ressaltar que os resíduos gerados em oficinas mecânicas, se
manuseados incorretamente são prejudiciais à saúde pública e ao meio ambiente A geração de resíduos dentro de uma empresa de transporte
coletivo é um fenômeno inevitável e ocorre diariamente em quantidades e composições que podem gerar impactos ambientais, além causar
possíveis danos ao ser humano de forma direta quando a manipulação de produtos como óleos, fluidos de radiadores e abrasivos é efetuada de
forma inadequada, acarretando vários problemas de saúde, bem como, de forma indireta pela contaminação da água, prejudicando seu uso, assim
também, podendo causar efeitos tóxicos à vida aquática, afetar o solo e, por percolação, degradar a qualidade das águas do lençol freático
contribuindo com o desequilíbrio ambiental. Portanto, o objetivo desta pesquisa foi quantificar e classificar os resíduos sólidos gerados na oficina
mecânica em uma empresa de transporte coletivo no município de São José – SC. Após a identificação destes resíduos eles foram classificados,
conforme a NBR-10.004/04 da ABNT, a fim de facilitar a análise posterior. Dos vinte resíduos identificados na oficina mecânica, 65% destes foram
classificados como sendo resíduos Classe l, 20% corresponderam a resíduos da Classe II-B e 15% da Classe II-A, respectivamente. O óleo
lubrificante usado foi o resíduo mais gerado no período analisado, classificado como, resíduo Classe l, por apresentar toxicidade ao meio ambiente
e à saúde pública. A importância da gestão de resíduos sólidos em uma empresa de transporte coletivo, em especial atenção na área de
almoxarifado, é perceptível e de extrema relevância. A implantação de medidas voltadas a gestão ambiental em oficinas mecânicas, impactam
positivamente na imagem da empresa, e são capazes de gerar resultados significativos ao crescimento econômico do empreendimento.
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RESUMO
O planejamento urbano é essencial para o desenvolvimento de uma cidade, pois busca conciliar a estrutura urbana com o equilíbrio ambiental,
melhorando de forma sustentável a qualidade de vida das pessoas. Niterói tem cerca de 86 % do esgoto coletado e tratado, sendo um dos
melhores índices do país, mas o município tem tido um crescimento significativo da sua população, que em 2010 tornou-se um município 100%
urbanizado, além de ser a quinta cidade mais populosa do Estado do Rio de Janeiro. O alto crescimento populacional tem gerado um
descontrolado processo de urbanização que, por consequência, provoca diversos problemas ambientais, dentre eles, a poluição dos recursos
hídricos. Este trabalho visa, através do Índice de Qualidade da Água – IQA, realizar uma possível relação entre o processo de urbanização e as
alterações da qualidade da água do rio João Mendes, que tem cerca de 7 km de extensão e está localizado na região oceânica do município de
Niterói. Foram analisados parâmetros físico-químicos e biológicos para obtenção do IQA. A coleta de água para análises físico-químicas e biológicas
ocorreu no dia 25 de março de 2018 em três pontos do rio: P1) nascente do rio em área preservada, P2) bairro densamente urbanizado e P3) foz
do rio com residências localizadas um pouco mais afastadas. Para avaliar a qualidade das águas pelo IQA, são utilizados nove parâmetros:
coliformes termotolerantes, pH, DBO5,20, nitrogênio total, fósforo, temperatura, turbidez, sólidos totais e OD. Cada parâmetro possui um peso e
um valor de qualidade, o cálculo do IQA é feito através do somatório ponderado dos noves parâmetros e os resultados, que variam entre 0 e 100,
são classificados em faixas: 80 ≤ ótima ≤ 100, 52 ≤ boa < 80, 37 ≤ Aceitável < 52, 20 ≤ Ruim < 37 e 0 ≤ Péssimo < 20, facilitando a interpretação
da qualidade da água para o público em geral. Através das análises realizadas, calculou-se o IQA do rio João Mendes que teve a água do ponto 1
classificada como boa e os pontos 2 e 3 classificadas como ruins, esta diferença do IQA pode ser explicada devido ao fato do ponto 1 estar
localizado em área protegida sem interferência antrópica significativa, já os pontos 2 e 3 situam-se em áreas densamente urbanizadas,
evidenciando assim, que o despejo irregular de esgoto tem comprometido a qualidade da água no decorrer do rio. Através dos resultados parciais
é possível observar que mesmo o município tendo 85,7% do esgoto coletado e tratado, um dos melhores índices do país tendo em vista que a
média nacional é de 42,6%, ainda há grande lançamento irregular de esgoto doméstico nos corpos d’águas, o que configura um inadequado
planejamento urbano que compromete a qualidade do corpo hídrico, podendo causar impactos na saúde da população e impossibilitar o uso da
água para recreação e, principalmente, abastecimento.
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RESUMO
Os sistemas wetlands construídos é tido como uma tecnologia verde com uso no tratamento de águas e efluentes por mecanismos puramente
naturais, que apresentam elevada eficiência, simplicidade construtiva e operacional, a principal característica destes sistemas é o uso de vegetação
aquática que aumenta a sua eficiência. Fundamenta-se na criação de ecossistemas artificiais, que se baseiam nos processos que naturais de
tratamento que ocorrem nos wetlands encontrados no meio ambiente, envolvendo uma variedade de processos físicos, químicos e biológicos.
Este trabalho consiste na implementação de um sistema Wetlands em pequena escala na unidade da UNESA em Campos dos Goytacazes, para o
estudo da eficácia deste método de tratamento do efluente cedido pela Cooperativa Agrária do Vale o Itabapoana (CAVIL), localizada no município
de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, uma indústria de laticínios, cujo efluente possui alto teor de matéria orgânica, fosforo, nitrogênio e potássio.
Foram construídos dois sistemas em série: o primeiro foi constituído da Thypha domingensis (taboa) e Zantedeschia aethiopica (copo de leite); já o
segundo sistema foi constituído de taboa e Anthurium andraeanum, as espécies vegetais escolhidas foram a Thypha domingensis, Zantedeschia
aethiopica e Anthurium andraeanum (antúrio). Ambos sistemas foram preenchidos com brita nº1 como material de suporte. A policultura tem
como princípio um sistema mais resistente a variações, em que cada espécie é preconizada por uma parcela da remoção dos poluentes do meio
liquido. Após o período de adaptação de 21 dias das espécies vegetais ao meio, foram coletadas as amostras para serem avaliados a acidez, sólidos
totais, óleos e graxas, pH e condutividade elétrica. Foi notória a validade do tratamento, em que a caracterização do efluente bruto foi obtido os
valores de acidez (27,3 mg/l), óleos e graxas (13,7 mg/L), pH (4,9) e condutividade elétrica (150,6 s/cm), maiores do que os valores encontrados
nos sistemas de tratamento constituídos por wetlands, em que no Tanque 1 os valores de acidez, óleos e graxas, pH e condutividade elétrica foram
de 5,8 mg/L, 0,0077 mg/L, 4,9 e 22,5 s/cm respectivamente. Já para o Tanque 2 os valores encontrados foram: acidez (2,5 mg/l), óleos e graxas
(0,0069 mg/L), pH (7,4) e condutividade elétrica (27,5 s/cm). Com os resultados preliminares é possível observar a eficácia do tratamento, é
importante salientar que por se tratar de um sistema natural, nenhum reagente químico foi utilizado durante o tratamento. O projeto encontra-se
andamento, serão analisados o tempo de retenção hidráulica com variação de 3, 7 e 15 dias; as análises serão complementadas com DQO, DBO,
OD, sólidos totais, fosfato e nitrogênio total e amoniacal.
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RESUMO
Os instrumentos econômicos surgiram com a proposta de incentivo às boas práticas e recompensa a quem as adota. O Pagamento por Serviços
Ambientais – PSA é um exemplo. Nasceu como resposta às pressões que afetam a capacidade dos ecossistemas em continuar fornecendo serviços
ambientais, fundamentais para a vida humana. Trata-se de uma poderosa e promissora ferramenta econômica para a gestão ambiental que
atenta para o fato de que beneficiários dos serviços ambientais não poderão mais contar com os mesmos de forma gratuita. Cada vez mais, o PSA
vem galgando espaço no âmbito de políticas ambientais, objetivando a manutenção e melhoria de ecossistemas que oferecem serviços
ambientais, além de incrementos no rendimento de agricultores rurais. No Brasil, observa-se um número crescente de PSA nos últimos anos.
Vários Estados e municípios estabeleceram não apenas programas de PSA, como também suas legislações próprias, enquanto ainda não há uma
legislação federal. Uma das possíveis ações de PSA é referente à conservação de bacias hidrográficas, o que se conhece por PSA hídrico. A atuação
do programa Produtor de água é justamente a partir do estímulo ao PSA no âmbito de proteção hídrica. Basicamente, são projetos que visam a
redução da erosão e assoreamento de recursos hídricos, provocando, assim, a melhoria da qualidade e quantidade de água. Com isso, é possível
garantir a segurança hídrica nas áreas definidas em contrato de PSA, a partir das condutas definidas no mesmo. Dito isso, esta pesquisa objetiva
apresentar a viabilidade da experiência desenvolvida no âmbito do programa Produtor de Água como uma alternativa de ação que garanta a
segurança hídrica no Brasil, à medida que vá sendo disseminada pelo país. Com caráter de abordagem primordialmente qualitativo, a pesquisa é
predominantemente exploratória e descritiva. A metodologia compreende uma revisão bibliográfica, não exaustiva, da literatura disponível a
partir de elementos teóricos, publicados na forma tradicional ou em meio digital. O foco foi avaliar experiências já realizadas ou em andamento
para verificar aspectos positivos e negativos. Os primeiros para potencialmente serem replicados e os últimos para serem excluídos de novos
projetos. Os resultados da pesquisa apontam que diversos desafios ainda precisam ser enfrentados para que o PSA Hídrico galgue escala no país.
Os principais são a falta de regulamentação federal, escassez de documentação para o intercâmbio de informações e incertezas quanto aos
financiamentos dos projetos. É fundamental que haja políticas públicas que aumentem a escala dos incentivos financeiros para conservação e uso
sustentável dos recursos naturais. Nesse sentido, a documentação assume papel fundamental para o incremento de projetos desta natureza, pois
os dados são escassos, o que dificulta o intercâmbio de experiências no Brasil. Isto limita o potencial de disseminar informações e beneficiar com
suas práticas inclusive outros países que também trabalham com PSA. O desafio do financiamento reside na garantia dos projetos a longo prazo,
para que consigam se sustentar. Estudos sobre diversas fontes de financiamento ainda estão sendo feitos para apontar qual delas é a origem mais
indicada e estável. Referente ao Programa Produtor de Água, entende-se que o mesmo proporciona condições adequadas e viáveis à
implementação das práticas conservacionistas. De modo geral, concluiu-se que experiências de PSA hídrico estão em constante expansão no Brasil,
sobretudo em locais onde há conflito pelo uso da água. Com estes programas, é feita a conscientização de produtores e consumidores de água da
importância da gestão integrada de bacias hidrográficas e, nas áreas onde o PSA hídrico é implantado, é possível garantir a segurança hídrica, tanto
em termos quantitativos quanto qualitativos.
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RESUMO
O conhecimento referente ao movimento da água no solo bem como suas respostas aos processos erosivos diferentes sistemas é de grande
importância, pois permite que sejam estabelecidas comparações em relação aos aspectos qualitativos e quantitativos entre os sistemas em uso,
possibilitando a escolha daquele que melhor se adapta às condições específicas de cada região. Esse movimento é definido pelo potencial matricial
de cada porção do solo e se reflete mais didaticamente nas encostas, por ser extremamente complexo requer uma análise em diferentes escalas
espaciais. A água da chuva alcança o canal percorrendo diversos caminhos e a dinâmica desses fluxos vai variar de uma área para outra devido,
principalmente, as características estruturais do solo, à presença de descontinuidades no perfil e a umidade antecedente entre outros fatores.
Assim os fluxos de água ao longo da encosta podem percorrer quatro rotas distintas, dentre as quais podemos citar: o fluxo superficial hortoniano,
o fluxo subterrâneo, o fluxo subsuperficial e o fluxo superficial de saturação. Com o objetivo de promover a manutenção e/ou aumento da
produtividade agrícola e a conservação ambiental, torna-se crescente a preocupação com o problema: a erosão, lançando base para diversos
estudos. O objetivo central deste trabalho é analisar o comportamento da água no solo em áreas com diferentes usos, em diferentes sistemas
geomorfológicos buscando compreender a variação temporal e espacial do caminho percorrido pela água e sua resposta erosiva. Os estudos foram
desenvolvidos em parcelas experimentais de erosão (Estação Experimental doe pesquisas Sobre Erosão POSGEO/UFF) por intermédio de sensores
de matriz granular (GMS), distribuídos nas profundidade de 10cm. Os resultados de potenciais matriciais demonstram que a parcela SC apresenta
valores mais elevados em relação ao sistemas de gramíneas, estando mais tempo próxima à saturação. Em contrapartida, o sistema de gramínea
apresenta uma perda de umidade mais acentuada. No que se refere a perda de água e solo, pode- se observar uma diferença significativa entre os
sistemas no controle do processo erosivo.
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RESUMO
A batata inglesa (Solanum tuberosum L.) é considerada a principal hortaliça no Brasil, sua área plantada em é aproximadamente de 155,7 mil
hectares, com uma produção de aproximadamente 3,14 milhões de toneladas. Sua casca é descartada apesar dos nutrientes, especialmente ferro,
cálcio, potássio, fósforo, zinco, vitamina B e boa quantidade de fibra e carboidratos. Esse descarte quando efetuado de maneira incoerente ao
meio ambiente, pode provocar impactos negativos. Há uma tendência crescente em converter resíduos industriais e agroindustriais em produtos
de valor, os quais podem resultar em reduções potenciais do volume de resíduos, além dos custos de eliminação das frações remanescentes.
Produtos como farinha ou fécula e casca de babata já foram utilizados como substrato para a produção de enzimas e outros produtos
biotecnológicos. Dentre as várias possibilidades para utilização destes resíduos, a Fermentação em Estado Sólido (FES) é uma tecnologia
amplamente estudada para a produção de enzimas de interesse industrial. Esta tecnologia é utilizada há bastante tempo na obtenção de produtos
de grande importância comercial, principalmente no Oriente. Recentemente, o potencial uso de microrganismos como fonte biotecnológica de
enzimas relevantes para processos alimentícios tem estimulado o interesse na exploração da atividade enzimática extracelular. Estes representam
os microrganismos mais promissores pela variedade de produtos. A espécie Aspergillus niger é de grande destaque pela a grande variedade de
produtos que esta espécie é capaz de produzir e o fato do A. niger ser considerado um microrganismo GRAS (reconhecido como de uso seguro) na
produção de alimentos. Varias enzimas extracelulares estão comercialmente disponíveis e vastamente utilizadas na indústria. Entre elas, amilases
estão envolvidas na assimilação de materiais a base de amido. As amilases são uma classe de hidrolases vastamente distribuídas na natureza. Estas
agem especificamente sobre as ligações glicosídicas do amido. O estudo proposto buscou verificar a utilização de Aspergillus niger para a produção
de O resíduo foi seco em estufa a 70 oC por 24 horas , triturado em moinho e peneirado a uma granulométria de 20 mesh. O fungo filamentoso
utilizado foi Aspergillus niger SP, sendo contagem do número de esporos feita na câmara de Neubauer e no microscópio binocular . As
fermentações foram realizadas em erlenmeyers contendo 10 g de resíduo a este foi adicionando a suspensão de 108 esporos por grama de
substrato, na sequência foram adicionados volumes de água até os seguintes teores de água: 40, 50 e 60 %. As temperaturas de 25, 30 e 35oC
foram utilizadas em incubadora. Após o processo, foi adicionado 10 mL solução tampão de citrato de sódio com pH 4,8 a 50 mM, logo após a
adição da solução tampão a biomassa seguiu a extração mecânica do extrato . Em seguida foi centrifugado a 1000 rpm por 10 minutos em
centrifuga. Para a determinação de amilase, em um tubo foram adicionados 1 mL de tampão fosfato 0,5M e pH 7,0 contendo 1% de amido solúvel
e 1 mL do extrato enzimático. A mistura foi incubada por 30 minutos a 37 °C. Os açúcares redutores foram determinados pela técnica do ácido
dinitrosalicilico (DNS), onde 1 mL desse reagente foi adicionado a 1 mL do extrato anterior e deixando em fervura por 5 minutos. A leitura foi feita
em 570nm usando-se glicose como curva padrão (MILLER, 1959). Uma unidade de atividade enzimática corresponde à quantidade de enzima
capaz de liberar 0,1 mg/mL de açucares redutores. Os resultados indicam que no tempo de 72h ocorreu uma elevada atividade enzimática nas
umidades de 40% e 50%, isto se deve pelo fato que o microrganismo nas primeiras horas consumiu a glicose como fonte de carbono, e com
esgotamento dessa fonte no tempo 72h teve essa elevada atividade. Com isso pode-se concluir que o tempo de fermentação e a umidade afetam
a quantidade de produção dessa enzima.
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RESUMO

O carvão ativado é um material de carbono com uma porosidade bastante desenvolvida e essa pesquisa produzimos o carvão ativado através das
folhas da Eucalipto Cidró (Corymbiacitriodora) com ativação em NaOH, no laboratório de Química da Estácio campus Santo Amaro. Na primeira
fase da iniciação científica, obtivemos uma eficiência de remoção de turbidez em 90% e reduções significativas de alcalinidade e dureza, dando
enfase em remoção de carbonato de cálcio, das amostras testadas e como obtivemos otimos resultados na primeira etapa, continuamos o
trabalho de pesquisa com a proposta de visualizar as porosidades do carvão e dessa forma realizamos as análises da morfologia do carvão
utilizando as técnicas de Microscópia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), que possibilitou a identificação
e mapeamento dos elementos químicos presentes no carvão na segunda fase da iniciação científica. Nos resultados obtidos a análise de EDS
indicou presença de carbono (C) e oxigênio (O) na composição do Eucalipto, nas ativações com NaOH através da técnica MEV verificou-se
espaçamentos que possibilitam a absorção de partículas e através do espectro de EDS/MEV constatou-se a presença de Ca, associado a
incorporação de CaO, a presença de Na, que indica a absorção de NaOH e a presença de íons Cloretos, associada a incorporação do NaCl. As
amostras apresentaram uma morfologia com características importantes quanto à incorporação de matrizes orgânicas e inorgânicas e a
incorporação dos elementos utilizados para a ativação da amostra e para a variação do nível de turbidez e assim este estudo está na terceira fase
da iniciação cientifica Estácio com parceria com IPT, pois vamos fazer três análises no MEV, com amostras contento alta concentração de metais e
alcalinidade, para uma avaliação do carvão ativado a partir de eucalipto e borra de café. As próximas etapas serão produzir mais amostras de
carvão ativado e testes no MEV e EDS. A segunda fase do trabalho foi publicado na revista Dissertar, qualis capes B5 e pode se concluir com as
imagens do MEV, que a porosidade do carvão ativado com NaOH, vem apresentando um excelente resultados com relação adsorção e esta
pesquisa vem agregando aos alunos muitas habilidades e competências na área das engenharias.
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RESUMO
As macroalgas arribadas apresentam um grande potencial econômico, apesar de serem tratadas como resíduos, no Brasil, que apresenta cerca de
8.500 km de extensão de área costeira. Em muitos países do mundo, são utilizadas como fertilizantes de alta qualidade, podendo apresentar
propriedades antibacterianas e antifúngicas. Porém, não existem projetos efetivos para a utilização econômica das macroalgas, principalmente em
função da escassez de informações para o uso sustentável deste recurso. Neste contexto, o objetivo geral deste estudo foi: realizar a prospecção
de macroalgas arribadas, em duas praias da costa brasileira, no verão. Para tal, foram realizadas análises qualitativas, na praia Rasa, no município
de Armação de Búzios (RJ), e na praia da Pitinga, em Arraial da Ajuda (Ba). A análise qualitativa, foi realizada através de coletas por busca, e
identificação taxonômica foi realizada diretamente no campo, através de guias de identificação. No caso de amostras muito pequenas, ou
danificados, a identificação foi realizada no laboratório, com auxílio de equipamentos específicos. Neste mesmo período, foi realizada análise
quantitativa, utilizando-se o quadrados de 1m2, para a estimativa visual do percentual de cobertura de macroalgas arribadas. Adicionalmente
foram coletadas amostras, somente na praia Rasa, para a medida de biomassa. Foram identificadas um total de 30 taxa de macroalgas arribadas, 7
Chlorohyta, 13 Ochrophyta e 10 Rhodophyta. Quanto as diferenças entre praias, foram observadas um total de 16 espécies registradas na praia
Rasa e 28 espécies registradas na praia da Pitinga. Quanto à análise quantitativa, foi observado um percentual de cobertura significativamente
maior de macroalgas arribadas na praia da Pitinga, em relação à praia Rasa, como esperado, segundo o padrão biogeográfico da costa brasileira. A
biomassa média aferida correspondeu a um total de 2985,871 g/m-2 na praia Rasa, com um rendimento médio de 25%. Sendo assim, conclui-se
que maiores esforços devem ser empregados para a utilização sustentável deste importante recurso costeiro.
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RESUMO
A importância do Petróleo na organização atual da nossa sociedade nos leva a pensar em caminhos alternativos para aproveitamento da utilização
do mesmo e minimização do seu potencial poluidor. Não sendo apenas uma das principais fontes de energia utilizadas pela humanidade, seus
derivados são a matéria prima para produção de inúmeros bens de consumo. Durante os processos de refino e preparação, desde o petróleo cru,
temos a geração abundante de efluentes oleosos, muitas vezes emulsionados, ou seja, efluentes homogêneos compostos pela mistura de óleo e a
água, seja ela dos próprios processos ou da limpeza e resfriamento das refinarias. Este trabalho tem por objetivo o uso de biocatalizadores
imobilizados com potencial de reuso na rota de reacional de tratamento, capazes de “quebrar” a emulsão de óleo/água. Inicialmente foi produzida
a enzima lipases pela levedura yarrowia lipolytica (IMUFRJ 50682) em reator multifásico com meio YPD por 24 horas, a 29°C e 600 rpm de rotação.
A síntese do suporte magnético (nanopartículas magnéticas constituídas de magnetita) foi efeituado por meio de coprecipitação. A imobilização do
meio reacional contendo lipase no suporte magnético levedura contendo as lipases foi imobilizado no suporte magnético por adsorção superficial
e entre poros, conduzida mecanicamente em agitador orbital (40 rpm), atividade enzimática final foi quantificada em 1750 U/g. O efluente
sintético foi constituído pela agitação mecânica de petróleo bruto diluído em água durante 15 min a 400 rpm. As concentrações iniciais foram de
1.200 mg/L e 600 mg/L de petróleo. Para comparação inicial foram utilizados como coagulantes Sulfato de Alumínio, Cloreto de Alumínio e o
biocatalizador imobilizado, todos com nas concentrações de 30 mg/L, o período reacional (retenção hidráulica) foi determinando em 20 min.
Foram avaliados óleos e graxas e sólidos totais. Resultados iniciais demostram que o biocatalizador imobilizado atingiu um resultado de remoção
80% mais efetivo para remoção de óleos e graxas em relação aos catalizadores químicos. Em comparativo a sólidos totais o sistema enzimático
mostrou-se 85% mais eficiente que os coagulantes utilizados como métodos comparativos. O projeto encontra-se andamento, serão analisados o
tempo de retenção hidráulica com variação de 10, 15 e 30 min; as análises serão complementadas com DQO, DBO, OD, sólidos totais, fosfato e
nitrogênio total e amoniacal.
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RESUMO
O grande número de problemas de estocagem em laboratório químico deve-se à diversidade de reagentes que são armazenados. O
acondicionamento sem as especificações de produtos químicos associada com a falta de planejamento e controle propicia acidentes pessoais e
danos materiais. Sendo assim, o armazenamento de substâncias químicas deve ser organizado de forma a se obter uma disposição adequada dos
reagentes para não gerar acidentes e evitar compras desnecessárias. Segundo Ferreira et al., (2012), Os riscos envolvidos no manuseio de
reagentes dependem das substâncias que estão em uso, que são classificadas de acordo com o tipo de reação que pode promover. Os reagentes
devem ser armazenados considerando a sua natureza e a compatibilidade, sendo necessário reservar um local separado para armazenar os
produtos com propriedades químicas distintas. Esta incompatibilidade ou reatividade deve ser considerada, não somente para o armazenamento,
mas também na manipulação, no transporte e no descarte somente organizar em ordem alfabética os reagentes, se estes estiverem agrupados
pela natureza do reagente. Com isso, esse trabalho tem por objetivo a elaboração e implementação da organização de reagentes químicos por
meio de uma matriz de incompatibilidade. Para tanto foi necessário realizar um levantamento sobre quais eram e onde ficavam os reagentes
químicos dos laboratórios de química da Universidade Estácio de Sá – Campus Macaé. Após esse levantamento, foi elaborada uma matriz de
incompatibilidade, para que os reagentes fossem reagrupados de acordo com a mesma (Oliveira, 2007). Além disso, os armários e prateleiras
foram rearranjados conforme os grupos previstos na matriz. Foi realizado também um sistema de identificação visual, para que todos que
tivessem acesso ao almoxarifado de reagentes entendessem o esquema de separação por incompatibilidade. Para controle de estoque, foi
elaborada uma planilha com a correspondência entre cada reagente, sua localização e quantidade. Foi desenvolvido também um plano de ação em
caso de acidente para cada aula ministrada, nesse também contemplava as informações de FISQP dos reagentes usados naquela em cada aula
prática. Com esse levantamento de dados, foi possível realizar organização os reagentes de forma descrita, o que resultou em melhor
aproveitamento dos espaços internos dos armários e prateleiras, facilitando a localização e o manuseio dos reagentes. Os resultados ainda
mostraram que a elaboração da planilha de controle de estoque permitiu um maior controle de compra, evitando que quantidades em excesso de
reagentes sejam adquiridas. Sendo assim, o estudo permitiu concluir que a implementação da matriz de incompatibilidade de reagentes evita
acidentes, diminui a perda de reagentes pela degradação com o tempo ou pelo armazenamento incorreto. Além de contribuir para a diminuição
de resíduos líquidos, visto que com essas ações de controle foi possível evitar descartes de reagentes que ainda não foram utilizados.

Título:

UTILIZAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS COMO ANTIOXIDANTES EM TERMOPLÁSTICOS

Autor(es) Helson Moreira da Costa; André Luís da Silva Novaes; Valeria Dutra Ramos
E-mail para contato: moreirahelson@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Polipropileno, termo-oxidação, cinética, óleo de uva

146
IES: UNESA

RESUMO
Polímeros em geral, especialmente poliolefinas, são altamente sensíveis ao processo de degradação quando expostos em atmosferas oxidantes e a
luz ultravioleta (UV). Desta forma, as formulações industriais requerem a adição de antioxidantes e estabilizantes a luz, a fim de preservar as
propriedades mecânicas e físicas do polímero por longos períodos. Polipropileno, em particular, pode sofrer degradação durante o ciclo de
processamento ou quando usado em condições adversas – presença de luz, calor ou agentes químicos. Do ponto de vista químico, os antioxidantes
são compostos aromáticos que contêm, no mínimo, uma hidroxila. Os antioxidantes podem ser classificados em primários, sinergistas,
removedores de oxigênio, biológicos, agentes quelantes e antioxidantes mistos. Embora inegável a colaboração dos aditivos sintéticos na melhoria
das características sensoriais dos alimentos, e na sua preservação, estudos relacionados com a toxicologia desses compostos têm demonstrado a
possibilidade de estes apresentarem efeito carcinogênico em experimentos com animais. Em paralelo, nas últimas décadas, tem havido um
interesse crescente na exploração de resíduos provenientes da atividade de vitivinicultura. Em particular, os resíduos da produção de vinho –
bagaço e sementes de uva, por exemplo - podem ser fontes alternativas para a obtenção de condicionadores para o solo, fertilizantes e matériasprimas de alto valor agregado (etanol, tartaratos e malatos, ácido cítrico, óleo de semente de uva, hidrocoloides e fibras dietéticas).
Particularmente, o óleo de semente de uva contém vitamina E, vitamina C, beta-caroteno e 0,8-1,5% de matéria insaponificável rica em tocoferóis,
esteroides e diversos ácidos graxos. Dentro deste contexto, a fim de se avaliar o efeito do óleo de semente de uva (OSU) sobre o polipropileno
reciclado (PP rec.), o termoplástico foi submetido a ciclos contínuos de processamento por extrusão. O objetivo foi verificar a possível ação
antioxidante do óleo vegetal usando a análise termogravimétrica (TGA/DTG). O polipropileno reciclado comercial, PPH.210.40.T, foi adquirido
junto à empresa Plastimil – Inovações em Compostos e Reciclados, Vinhedo, SP. O óleo vegetal de semente de uva foi adquirido junto à empresa
Quinarí – Casa das Essências, Ponta Grossa, PR – em embalagem de 500 mL. O polipropileno reciclado sem adição de óleo de semente de uva
(OSU) e o polipropileno reciclado contendo 4% em massa de OSU foram processados em uma extrusora monorosca, modelo AX-35, do fabricante
AX Plásticos Máquinas Técnicas. Os parâmetros de processamento escolhidos foram: velocidade de rotação da rosca de 50 rpm; perfil de
temperatura, desde a zona de alimentação até a zona de dosagem, de 180/190/200/210/220°C. Fitas de 3 mm de espessura foram obtidas para o
PP reciclado puro e para o PP/OSU. Logo após a extrusão, as fitas foram resfriadas em água e, posteriormente, granuladas em um peletizador. A
fim de se promover a degradação termomecânica, as amostras foram submetidas a oito ciclos contínuos de extrusão, retirando-se uma
quantidade de material adequada após o oitavo ciclo para os ensaios. A termogravimetria (TGA/DTG) foi usada na análise das amostras de PP rec.;
e, PP rec. e PP rec./OSU, após serem submetidas a oito ciclos de processamento. Os resultados encontrados permitiram concluir que: (i) OSU
apresentou um efeito antioxidante durante a termo-oxidação do PP reciclado. Após oito extrusões consecutivas, os dados termogravimétricos
demonstraram um incremento nos valores de temperatura máxima de degradação (Tm), temperatura de término do processo degradativo
(Tendset) e aumento do tempo de meia-vida (t1/2). Além disso, também houve uma mudança no perfil da primeira derivada da curva
termogravimétrica obtida por termogravimetria derivativa (DTG); (ii) também houve uma mudança do mecanismo cinético, o que corroborou a
ação antioxidante do OSU.
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RESUMO
A espectroscopia é definida como o conjunto de métodos para análise de substâncias, baseados na produção e interpretação de seus espectros de
emissão ou absorção de radiações eletromagnéticas e sua interação com a matéria, como por exemplo, nas regiões do infravermelho, ultravioleta,
raios X e visível, podendo-se compreender ou prever as propriedades de um material. Os equipamentos eletrônicos que registram a intensidade da
radiação em função da interação da energia com a matéria são conhecidos como espectrofotômetros, e se denominam conforme a região da
frequência em que operam suas fontes de luz. Porém, tais equipamentos possuem elevado custo e tornam o contato com alunos de graduação
impraticáveis. Partindo desse princípio, se propôs o desenvolvimento de um protótipo de baixo custo para realizar análises espectroscópicas de
amostras. O espectrofotômetro tem como fonte de luz leds de diversos comprimentos de onda, do ultravioleta até o infravermelho e um
elemento sensível à variação de luminosidade, em que se mediu em triplicata através de um multímetro digital, a resistência elétrica quando as
amostras eram irradiadas por cada um dos cinco comprimentos de onda escolhidos. Determinou-se a transmitância e a absorbância de cada
amostra em uma planilha através da Lei de Beer, em que a transmitância de uma amostra é a razão entre a quantidade de luz que atravessa um
meio e a quantidade de luz que sobre ele incide. A absorbância é a capacidade intrínseca de um material em absorver determinada quantidade de
radiação em uma frequência ou comprimento de onda específico. As amostras utilizadas foram sete películas de proteção aplicadas em vidro e
dois óculos escuros. Todas as películas de proteção mostraram alta absorbância para a radiação UV. Isso significa que o material absorve muito
bem nesse comprimento de onda, deixando transmitir apenas uma pequena quantidade da radiação incidente. O uso desse tipo de película se dá,
por exemplo, quando se deseja diminuir os efeitos nocivos da radiação UV na pele humana. Na radiação infravermelha, notou-se uma alta
absorbância em apenas duas películas de proteção. As demais demonstraram baixa absorção nesse comprimento de onda, o que implica dizer que
grande parte dessa radiação passa através do material, sendo prejudicial quando se deseja diminuir o calor em um ambiente. Os estudos foram
enfatizados nesses dois comprimentos de onda, já que um fator agravante desse risco reside no fato dos raios ultravioleta não serem percebidos
através de nenhum dos sentidos humanos, enquanto a radiação infravermelha oferece a sensação de calor. No espectro visível, todas as películas
de proteção apresentaram resultados similares, absorvendo quantidades intermediárias de radiação. Os resultados das lentes de óculos
submetidas à radiação ultravioleta e infravermelha, apresentaram alta absorbância para a radiação UV, de acordo com a norma técnica. Os
resultados de absorbância e transmitância para a radiação infravermelha mostraram valores inversos à ultravioleta, com pequena absorbância e
elevada transmitância nas lentes. Porém, segundo a norma brasileira de proteção contra essa radiação, o ser humano não está sujeito a riscos
relacionados a esta faixa de radiação, e por essa razão nenhum óculos precisa oferecer esse tipo de proteção. Concluímos que o equipamento se
mostrou extremamente apto ao uso didático, possuindo baixo custo, fácil montagem e entendimento. Os resultados mostram que o mesmo pode
ainda ser utilizado para medidas de conformidade de produtos e comparação com as normas vigentes, com impactos sócio-econômicos e técnicocientíficos relevantes. A utilização desse espectrofotômetro ainda pode ser ampliada na construção civil e arquitetura, em que projetos de
ambientes com iluminação que utilizem comprimentos de onda adequados possam evitar desperdícios de energia elétrica com climatização.
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RESUMO
O setor da construção civil é um importante segmento da indústria brasileira, especialmente por ser um indicador de crescimento socioeconômico,
no entanto, também é caracterizado como uma atividade geradora de impactos ambientais negativos (IPEA, 2012). Estes impactos surgem durante
todo o processo de edificação, desde o início das atividades de construção por meio do elevado consumo de recursos naturais, como durante pelo
desperdício de material, seguindo assim até o final do processo, com a geração de resíduos. Um exemplo disto é que, anualmente, são recolhidos
aproximadamente 33 milhões de toneladas de resíduos da construção civil no Brasil, material suficiente para construir milhares de casas
populares. Todavia, boa parte desse material ainda é mal aproveitado, principalmente em habitações sociais (GOMES; CAMPOS, 2015). Soma-se a
este pano de fundo a ausência de planejamento na gestão dos resíduos gerados neste setor, agravando ainda mais a situação. Com o objetivo de
colaborar para a melhoria deste quadro, em 2002, a Resolução Conama nº 307/2002, alterada pelas Resoluções Conama nº 348/2004, nº
431/2011 e nº 469/2015, determinou como responsável pelo gerenciamento desses resíduos o próprio gerador. Esta deliberação principiou um
progresso legal e técnico no setor, além de estabelecer responsabilidades importantes aos geradores (IPEA, 2012). Porém, somente a partir da
aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), por meio da Lei nº 12.305/2010, juntamente com o seu Decreto regulamentador nº
7.404/2010, foi possível suprir a ausência de políticas mais efetivas na promoção e gerenciamento no setor de resíduos no Brasil, garantindo
responsabilidades entre todos os envolvidos na cadeia produtiva. Deste modo, devido à disposição desta lei, a responsabilidade pelos resíduos
sólidos foi dividida entre Governo Federal, Estados e Distrito Federal, Municípios, como também cidadãos, por meio da gestão integrada e
gerenciamento ambientalmente adequado desses resíduos. Neste sentido, as empresas do setor buscam aliar a sustentabilidade nos processos,
através principalmente na escolha dos insumos. Este estudo surge portanto da necessidade de desenvolver materiais de construção e tecnologias
inovadoras, disseminadas aos profissionais da construção (engenheiros e arquitetos), a fim de que sejam incorporados nos processos de
planejamento e projeto desde sua fase inicial. O objetivo deste estudo é avaliar a viabilidade técnica da utilização de agregados reciclados (resíduo
de construção e demolição beneficiados) na fabricação de blocos para alvenaria de vedação. Demonstrando a viabilidade técnica/financeira para a
utilização dos resíduos provindos de construção e demolição, que não seja encaminha-los a aterros sanitários. Para tanto, inicialmente será
realizada uma pesquisa bibliográfica acerca dos tipos de resíduos, legislação sobre os RCD e Normas Técnicas sobre aplicação de agregados
reciclados nos elementos de construção; coleta dos resíduos de construção e demolição, já beneficiados em usina adequada; analise de traços e
procedimentos em laboratório, como fabricação do concreto e ensaio de resistência. Espera-se com este estudo desenvolver um bloco para
vedação, sem funções estruturais, utilizando o agregado reciclado na sua composição, demonstrando que a aplicação deste componente é viável
tecnicamente e economicamente. Disseminando dentre os alunos dos cursos de engenharia que existem possibilidades de inovação e tecnologia
no desenvolvimento de novos materiais e técnicas. Esta pesquisa está em desenvolvimento.
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RESUMO
O presente trabalho aborda o desenvolvimento do plano de projeto de uma ponte de palito de picolé gerenciado através das ferramentas do guia
PMBOK de gerenciamento de projeto. O trabalho foi criado para participar de uma competição de pontes de palito de picolé no Centro
Universitário Estácio da Amazônia e, também desenvolver o conteúdo de Gestão de Projetos abordado em aula no Curso de Bacharelado em
Engenharia Civil. A metodologia utilizada para a elaboração deste projeto visa à correta utilização das ferramentas e técnicas do guia PMBOK de
gerenciamento de projeto e a correta execução do protótipo da ponte de palito de picolé, seguindo as orientações constantes no regulamento de
sua competição, visando o melhor aprendizado das técnicas para aplicações posteriores no decorrer da vida acadêmica e profissional. Esse
regulamento estipulou pontuações, limites, mínimos e máximos, de carga, dimensões e peso da ponte e datas. Após a determinação das
características e especificações necessárias e definido tipo mais adequado de ponte, o projeto foi gerenciado segundo as ferramentas do guia
PMBOK. Para elaboração dos mesmos, foram utilizados modelos que deveriam ser seguidos segundo as diretrizes do PMBOK. Para elaboração
deste projeto forma utilizadas as seguintes ferramentas: termo de abertura de projeto, plano de gerenciamento de projeto, status report e lições
aprendidas. A principal ferramenta é o plano de gerenciamento de projeto onde estão contidas as seguintes informações do escopo, tempo,
recursos humanos, aquisições, riscos, qualidade, comunicação e custos do projeto. Ao final do projeto, que se deu após o teste de carga das
pontes, ficou evidenciado que houveram erros nas determinações de carga máxima e eficiência da ponte, porém o gerenciamento do projeto se
mostrou muito eficaz no decorrer de todas as fases anteriores e posteriores ao projeto, deixando claro que o motivo pelo sucesso não ter sido
absoluto foi a inexperiência e falta de tempo para aprimorar os conhecimentos para a construção da ponte. As ferramentas do guia PMBOK se
mostraram muito eficazes no gerenciamento do projeto e na orientação da equipe na busca pelo sucesso do projeto. Os objetivos foram, no geral,
atingidos pois todas as etapas foram concluídas dentro do prazo e seguindo os parâmetros de qualidade propostos. Houveram acertos e erros na
elaboração do projeto, porém servirão de experiência, que tanto fez falta neste, para a elaboração de projetos futuros.
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RESUMO
O desenvolvimento urbano desse final de século tem produzido impactos significativos sobre a geração de ruído nas cidades, estando este
fenômeno relacionado ao tráfego urbano. Nos últimos tempos, há uma tendência em analisar não apenas o desconforto causado pelos altos níveis
de pressão sonora, mas também as causas deste problema. A melhoria da qualidade de vida da população exige, um monitoramento das
condições de exposição da população em níveis ambientais, sendo este processo considerado como fundamental para o planejamento e a
intervenção na saúde. Ambientes que excedem os níveis de ruído determinados pela legislação vigente requerem esse monitoramento para serem
alcançadas soluções de controle e atenuação acústica.Por meio de modelos matemáticos de predição de ruído rodoviário baseados em taxa de
veículos que circulam em vias foi avaliado o nível de pressão sonora próximo a duas praças públicas movimentadas da cidade de Florianópolis.
Paralelamente a isto foram feitas entrevistas com os usuários das praças com o intuito de analisar o incomodo causado pelo ruído gerado pelo
trânsito próximo a estes locais. Em paralelo aos valores de nível de pressão sonora obtidos nos modelos, foram feitas medições em campo como
forma de validar estes, obtendo diferenças de 13 dB(A), mostrando assim limitações nos modelos de predição utilizados na atualidade.Foi possível
concluir portanto, que há uma expressiva influência do tráfego de veículos na geração de ruído em praças públicas de Florianópolis - SC,
comprovado este fato pelas entrevistas com os usuários, e que há uma necessidade contínua de melhorias no planejamento urbano para evitar
danos à população, já que o tráfego de veículos só vem aumentando ao longo do tempo e os níveis de ruído rodoviário obtidos estão muito
superiores aos níveis de ruído rodoviários permitidos.Propõe-se apartir do estudo, uma readequação das praças públicas de Florianópolis - SC,
através da combinação de barreiras acústicas naturais e asfalto poroso em suas vias de entorno, para assim diminuir os ruídos gerados pelo
tráfego
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RESUMO
Inaugurada no dia 17/01/2016, a Ciclovia Tim Maia que liga o Leblon a São Conrado, com 3,9 quilômetros de extensão, foi erguida sobre o costão
rochoso da Avenida Niemeyer, com um custo de quase R$ 45 milhões. Na manhã do dia 24/04/2016, um trecho de cerca de vinte metros desabou,
pouco mais de três meses após sua inauguração. Construída com o intuito de ser um “Legado Olímpico”, a mesma apresenta patologias que
podiam ser minimizadas com um planejamento maior no período de sua idealização, abordando assim métodos construtivos ou materiais
específicos para atuarem de forma mais ativa aos condicionantes geológicos que contribuíram para a ruína estrutural da obra em questão. O
estudo tem como objetivo descrever os condicionantes geológicos que contrubuíram para a queda da cicliovia Tim Maia. Para tanto, a
metodologia aplicada é qualitativa, exploratória e bibliográfica, sendo selecionados textos da base de dados do google acadêmico. Construir no
litoral sempre foi um grande desafio, por conta das agressões naturais e instabilidades encontradas no solo. No Rio de Janeiro a realidade não seria
diferente, além de todos esses fatores que já desfavorecem as construções litorâneas ainda temos que considerar que o intervalo entre os grandes
maciços rochosos e o litoral do Rio de Janeiro tem um extensão muito curta, e essas partes planas do território são extremamente ocupadas por
edificações, não podendo assim considerar um intervalo significativo para o sistema de escoamento e dispersão de toda essa demanda recebida.
Por conta disso, é bem comum na vida dos cariocas enfrentarem pontos de alagamentos ou acidentes como desmoronamentos por conta da
demanda de chuvas recebida pela cidade. Os sistemas pluviais urbanos servem de retardo para a o caminho natural do fluxo de água, que parte
dos maciços em direção ao mar ou para a bacia característica do ambiente em questão. Quando uma deficiência por parte dessa estrutura é
encontrada a cidade construída em meio a esse fluxo natural é quem sofre as consequências dessa falta de planejamento. Os sistemas de retardo
desses fluxos de água da chuva é uma solução viável para a Cidade do Rio de Janeiro conseguir controlar esses eventos naturais, e já é uma
realidade em alguns pontos da Cidade. Porém, a demanda é muito maior que a infraestrutura construída. Desconsiderar esses fatores citados e
não investir em obras de infraestrutura para o retardo desse sistema tem como produto negativo além dos alagamentos, as chamadas erosões do
solo. Erosões essas que podem ser de duas naturezas, as hídricas ou as eólicas. Aplicando as questões descritas, fatores e características hídricas e
geológicas do Rio de Janeiro, criam uma dependência do preparo do solo para edificação, já que as características naturais condicionam o solo a
fatores de fragilidade. Dessa forma a dispersão de carga feita por essas estruturas não deve ser feita de forma local ou pontual, já que o “solo
original” sofre fragilidade por intercorrência das questões supracitadas, e deixa a estrutura edificada a mercê das agressões climáticas ou
comportamentos inesperados do solo. Sendo assim, o trabalho e manipulação do campo a ser condicionado é fundamental para o bom
funcionamento da estrutura idealizada. Devido esses condicionantes, houve um segundo desmoronamento na mesma ciclovia no dia 15/02/2018
onde se constatou que o projeto da ciclovia devia prever a erosão do terreno, resultando em um erro no projeto.
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RESUMO
Historicamente a malha ferroviária foi utilizada para atendimento ao modelo econômico agroexportador no Brasil, embora, a partir da segunda
metade do século XX, advindo de políticas equivocadas, o modal rodoviário tenha ganhado espaço em detrimento redução da malha
ferroviária .Nos últimos anos desponta novo despertar para o sistema ferroviário. O resultado da evolução deste setor é verificável pelo grande
crescimento da produção ferroviária. Resultados de estudos e pesquisam mostram que a região norte do país deverá absorver significativo volume
de cargas atualmente transportado pelas principais rodovias, especialmente commodities agrícolas e minerais. De acordo com a Secretaria de
Política Nacional de Transportes/MT, a Ferrovia Norte – Sul prevê conexões de modo a interligar as cinco regiões do país e acima de tudo,
possibilitar com logística, a ocupação econômica e social da extensa região do cerrado brasileiro fortalecendo a infraestrutura de transporte
necessária ao escoamento da sua produção agropecuária e agroindustrial. Nesta perspectiva de efetividade nas construções de sistemas
ferroviários, e pela ausência na literatura de bibliografia específica para o setor de plataformas ferroviárias, busca-se ampliar conhecimentos
técnicos e científicos, viabilizando a qualificação deste transporte, tanto de cargas, quanto de passageiros. Por conseguinte esta pesquisa buscou
responder; em que medida os criterios, parâmetros e estudos geológicos, de aceitabilidade de solos tropicais finos utilizados para construção de
rodovias balizam e direcionam, os rumos de infraestrutura e de construção de plataformas ferroviárias? Para tal objetivou-se compreender
parâmetros laboratoriais, a respeito do comportamento das diferentes camadas do pavimento ferroviário, quando submetido aos esforços,
levando em consideração as características dos solos finos encontrados na região norte e nordeste do Brasil.Ou seja, parametrizar os
comportamentos e absorções de cargas, diante dos inúmeros tipos de solos e camadas.A partir da revisão bibliográfica, observação e do
empirismo foi possível reconhecer que parte dos parâmetros geológicos utilizados para construção de rodovias são também favoráveis para
infraestrutura ferroviária. Os parâmetros laboratoriais e estudos rodoviários conhecidos, balizaram e direcionaram, até então, todos os rumos,
que a infraestrutura ferroviária seguiu, respeitando fielmente os índices e limites de liquidez ,de plasticidade e do índice de suporte Califórnia CBR,
como balizador para aprovação ou rejeição de solos para plataformas rodo ferroviárias. Os resultados desta pesquisa apontam para aceitabilidade
dos parâmetros de limites de liquidez e plasticidade, utilizados na construção rodoviária, como critérios para plataforma ferroviária.No entanto, o
índice de suporte Califórnia CBR, não atende aos propósitos construtivos, devido principalmente a realidade local, ou seja; inexistência de desgelo
e neve no norte e nordeste Brasileiro. Portanto, pelos resultados obtidos, o CBR das amostras não possui correlação linear com as densidades
máximas obtidas no ensaio de compactação. Este fato indica que, outros fatores característicos do material de solo fino, tais como, atrito interno
dos grãos, granulométrica e a plasticidade, influenciam diretamente no comportamento estrutural quando submetidos às tensões e esforços.
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RESUMO
O cimbramento é parte essencial de uma obra. É composto por todo o sistema estrutural provisório, tanto vertical (as escoras), quanto horizontal
(contido por vigas e formas para laje) que suportam as cargas atuantes de uma estrutura a ser construída, incluindo as operações, o peso próprio
do concreto e de sua armadura, dos equipamentos da obra e inclusive a movimentação de trabalhadores. A robustez de toda essa estrutura deve
estar contida no projeto definido pelo calculista. Essas pre-estruturas são geralmente confeccionadas em madeira ou materiais metálicos e
transferem os esforços da estrutura suportada para o solo ou a laje inferior; ela deverá suportar o peso da laje durante o processo de cura do
concreto, o qual pode levar até 28 dias. Este trabalho contempla o descimbramento, ou seja, a desmontagem e retirada das estruturas
temporárias de sustentação das formas, mais especificamente a retirada das escoras que estão contidas nesse elaborado sistema de sustentação.
Embora pareça um processo simples e cognitivo ao qual qualquer um possa executar, é um processo delicado e de suma importância, onde a
retirada do escoramento deve seguir uma metodologia devido aos esforços exercidos na estrutura. A inobservância dos esforços referidos no
projeto gera momentos alheios aos calculados neste, ou seja, faz com que a estrutura trabalhe de forma contrária à que foi projetada, sendo tanto
em estruturas em balanço, quanto apoiadas ou engastadas. Desta forma, o conjunto armadura/concreto não teria a resistência nos pontos
necessários ao trabalho requisitado, podendo ocorrer fissuras, rachaduras, abaulamentos e em casos extremos ruptura e colapso da estrutura.
Este estudo busca demonstrar, exemplificar e analisar os efeitos de uma correta operação de remoção de escoras, bem como os efeitos
imprevistos, inoportunos e adversos no caso da não observância de métodos corretos em que se respeitem o trabalho desta estrutura conforme o
projeto com relação aos esforços a qual esteja submetida.
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RESUMO
Com o intuito de aumento de resistência à tração e com a necessidade cada vez maior de grandes vãos em construções, o uso do concreto
protendido tem se tornado mais presente nas edificações atuais. Sua principal característica está no tensionamento ou mais conhecido como
protensão – pré ou pós – sob sua estrutura de aço. Como problema de pesquisa, busca-se analisar as vantagens e desvantagens do uso desse tipo
de estrutura quando comparada com a utilização de estrutura em concreto armado. Para tanto, o presente trabalho teve como objetivo analisar
as vantagens e desvantagens do uso do concreto protendido. A metodologia utilizada foi qualitativa e bibliográfica, sendo realizada na base de
dados Google acadêmico. Foi observado que a utilização do concreto protendido proporciona execução de grandes vãos, pois a laje de concreto
protendido consegue vencer vãos que o concreto armado usual não atenderia. Esse tipo de concreto possibilita maior variedade de layout no
projeto arquitetônico, já que há maior distância entre os pilares, consequentemente pelos vãos serem maiores e terem menor necessidade de
apoio estrutural, pois seu peso estrutural também será menor de acordo com as lajes que serão mais esbeltas. Outra vantagem é a economia de
concreto e aço, em função da utilização da seção transversal plena e por serem utilizados aço e concreto de maior resistência. Vale ressaltar,
também, que em comparação ao uso do concreto armado os aços nos cabos de protensão tem resistência de três a cinco vezes superiores à dos
aços usuais do concreto armado, consequentemente dando maior resistência a peça estrutural de concreto em si. Em contrapartida, como
limitações pode-se citar a necessidade de uma mão de obra especializada, dificilmente encontrada no mercado brasileiro. É necessária a utilização
do concreto de alta resistência para execução do mesmo, o que nem sempre é possível devido ao seu custo mais elevado ou indisponibilidade no
local da obra. O concreto deve ter qualidade elevada, o que demanda maiores cuidados durante sua produção ou recebimento por terceiros,
execução de concretagem e compactação e, o aço cujo elevado índice de resistência, possui custeio mais alto. Conclui-se que o concreto
protendido é uma solução vantajosa para projetos com grandes vãos livres entre apoios, como por exemplo, shoppings centers. Porém, pode ser
executado em diversos tipos de obras. Vale ser considerada pelo técnico responsável qual a melhor solução de acordo com o projeto proposto,
para que não haja gastos excessivos sem real necessidade.
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RESUMO
No Brasil tornou-se habitual o uso de lajes formadas por vigotas pré-moldadas, especialmente em construções de pequeno e médio porte, devido
as vantagens proporcionadas por sistemas construtivos mais simples, onde há eficiência, rapidez de execução, economia de material, facilidade de
manuseio do material e principalmente baixo custo. Como problema de pesquisa, busca-se analisar as vantagens da laje pré-moldada em relação a
outros métodos construtivos e limitações do sistema quanto ao seu uso nas edificações. Portanto, o presente artigo tem como objetivo descrever
as características e particularidades, utilização e vantagens da laje pré-moldada. Este trabalho baseou-se em uma metodologia qualitativa de
pesquisa, de caráter exploratório, por meio de uma pesquisa bibliográfica, na base de dados do Google Acadêmico. Foi observado que a laje prémoldada agrega uma série de vantagens. As mais visíveis e/ou perceptíveis são a industrialização e o sistema de moldagem, onde a industrialização
nos permite a melhoria na qualidade do produto e dispensa o uso de formas no local da obra. Já o sistema de moldagem permite o pouco uso e/ou
dispensa o uso de equipamentos, montagem e mão de obra. Apesar de ser um sistema de fácil execução, é necessário e de extrema importância
que se tenha embasamento teórico e experimental para que o sistema seja utilizado na sua amplitude, com aproveitamento em potencial da sua
capacidade, alcançando melhorias na segurança e na sua vida útil. Entretanto, como limitações podemos citar que o sistema pré-moldado atende
apenas pequenos vãos, edificações de até 3 pavimentos sem alvenaria sobre a laje. Essa limitação pode ser explicada uma vez que o concreto de
capa não adere perfeitamente as vigotas, devido aos resíduos desmoldantes. Tal limitação implica em restrições quanto ao uso de paredes sobre a
laje, e a unilateralidade de esforços, já que a mesma é montada num único sentido apoiando as duas pontas. Quanto a análise de custos e
acessibilidade do material, os pré-moldados são facilmente encontrados em lojas, economicamente são muito viáveis para residências
unifamiliares. Conclui-se que a utilização de lajes pré-moldadas é algo que vem para complementar a busca incessante de melhoria do processo
construtivo, trazendo grandes benefícios à obra, seja em qualidade, rapidez e mesmo em custeamento de homem/hora durante a execução das
atividades, visando atender as necessidades do mercado e dos clientes.
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RESUMO
Denomina-se laje maciça a laje de concreto armado com espessura constante, moldada in loco a partir do lançamento do concreto fresco sobre
um sistema de formas planas. A espessura desde tipo de laje, normalmente variam de 7 a 15 cm e são comuns em edifícios de múltiplos
pavimentos e em construções como escolas, hospitais e indústrias. De modo geral, não são aplicadas em construções residenciais ou de pequeno
porte. Como problema de pesquisa, procuramos evidenciar os prós e contras dos tipos de lajes maciças, além de mostrar etapas e detalhes
importantes da construção da mesma com o intuito de alertar sobre problemas causadores de patologias desde o início (principalmente com
relação aos materiais utilizados) ao fim da obra. Para tanto, o presente trabalho teve como objetivo analisar as vantagens e desvantagens do
sistema de lajes maciças comparando-a com os outros tipos de laje. A metodologia utilizada foi bibliográfica, exploratória utilizando o método de
estudo de caso. A pesquisa bibliográfica foi realizada na base de dados Google acadêmico. Para o estudo de caso, foi realizada a descrição das
etapas dos preços unitários do mês de Fevereiro da tabela SINAPI, disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. Foi observado que a montagem
das formas para a feitura das estruturas de concreto é essencial para estabelecer os moldes e tamanhos das peças estruturais. Para a confecção de
uma laje, é indispensável a utilização de formas para que assegure a sua estabilidade, molde, segurança e nivelamento da laje. Além do tipo de
forma, existem vantagens e desvantagens nas características de cada tipo de escoramento que se devem ser levados em conta na hora de calcular
o custo e garantir a qualidade na execução das lajes. Em geral, alguma das vantagens de se trabalhar com a laje maciça se dá na distribuição de
carga concentrada mais eficiente. Ela apresenta uma estrutura mais monolítica (mais rígida), menos suscetível a fissuras e trincas e mão de obra
experiente. Sobre o processo de forma da laje é simples e prático. A montagem das formas é descomplicada, evidente que para que se tenha uma
boa execução é necessário que siga todos os processos de segurança e de estanqueidade da forma. Conclui-se que a escolha do tipo de laje
depende de diversos fatores, primeiramente do padrão da obra em questão. Por isso, para cada tipo de obra é feito uma análise levando em
consideração o custo, tempo, qualidade, facilidade e execução. Não existe uma solução única, em que um tipo de laje é considerado a melhor que
todas as outras. Alguns tipos são mais adequados para residências, outros para edifícios residenciais, comerciais, industriais, escolas, etc. E essa
escolha depende também do projeto arquitetônico. A análise deve ser efetuada, portanto considerando todas as fases que compõem a fabricação
desses elementos. Por isso, é importante conhecer as vantagens e desvantagens dos diversos tipos de lajes presentes no mercado. Podendo assim
reduzir custos e ao mesmo tempo obter a segurança desejada para cada tipo de obra, por meio dos critérios adequados determinados pelo
engenheiro da obra.

Título:

ESTUDO CONCEITUAL DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS DE LAJES PRÉ MOLDADAS

152

Autor(es) Filipe Santos Quaresma Pinto; Thiago Rener Santos de Almeida; Daniel Francisco Araújo da Silva; Rafael Soares de
Freitas; Bruno Matos de Farias
E-mail para contato: bmfarias@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): pré-moldados; manutenção; treliçada
RESUMO
Com o passar dos anos diversos métodos construtivos vieram aperfeiçoando e agilizando o tempo gasto na construção civil. Com base nos
materiais pré-fabricados (pré-moldados), existem as lajes pré-moldadas como destacaremos a vigota treliçada feita de armação treliçada e sapata
de concreto. Esse tipo de laje foi desenvolvido na Europa e vem sendo utilizada em todo mundo seguindo as normas que respeitam os limites de
vão máximo. Como problema de pesquisa, busca-se analisar as vantagens e desvantagens do sistema de lajes pré-moldadas combinado de aço.
Vale ressaltar que é importante respeitar todos os passos para implementação dessa laje, além de um perfeito planejamento na execução e na
qualidade dos materiais empregados fazem o tripé da excelência construtiva. Para tanto, o presente trabalho teve como objetivo descrever as
vantagens e desvantagens dos sistemas construtivos do sistema de lajes pré-moldadas. A metodologia utilizada foi bibliográfica, exploratória
utilizando o método de estudo de caso. A pesquisa bibliográfica foi realizada na base de dados Google acadêmico. Para o estudo de caso, foi
realizada a descrição das etapas da construção de uma laje pré-moldada de um pavimento analisando as informações obtidas pelas empresas
responsáveis pelos projetos e a execução das edificações para a sua melhor eficácia. Foi observado que a utilização de lajes pré-moldadas é a mais
comum no cenário brasileiro. Difundida no Brasil pelo presidente Epitácio Pessoa em 1922, tem atingido até hoje diversas construções residenciais
e comerciais. As lajes formadas por nervuras pré-moldadas ou vigotas pré-moldadas, são constituídas por elementos lineares pré-moldados
(nervuras), com espaçamentos em uma direção e elementos de enchimento inseridos sobre os elementos pré-moldados. Enchimentos esses que
podem ser o bloco vazado cerâmico ou polietileno expandido (EPS). Em relação às seções transversais, os elementos pré-moldados podem ser com
ou sem armadura saliente, em forma de T invertido, I ou Treliçada. As vantagens do pré-moldado são seu baixo custo de manutenção se
comparado com as lajes convencionais, organização dentro do canteiro de obras em virtude das peças já chegarem prontas, além de diminuírem
sobremaneira o desperdício de concreto e a geração de resíduos. Somente esses fatores já geram um ganho de qualidade e desempenho muito
maior do que a laje tradicional, levando também em consideração todo controle tecnológico que é feito em sua linha de produção e ganho de
velocidade na obra devido a fácil montagem. Entretanto, como limitações pode-se citar algumas patologias que podem comprometer tanto a
estrutura quanto a estética da mesma, dentre elas: Fissuras devido a sobrecarga acima do dimensionado no seu cálculo estrutural; a falta de
cobrimento mínimo estabelecido pela norma NBR 6118:2014; a cura insuficiente ou não realizada do concreto utilizado; a quantidade excessiva de
água no concreto, fato esse que vem a alterar o fator A/C diminuindo assim a resistência do concreto a compressão, excesso do calor de
hidratação do concreto que podem levar ao aparecimento de fissuras, trincas e até rachaduras de origem térmica. Conclui-se que o pré-moldado
é uma solução vantajosa ao observar as construções estudadas nesse trabalho. Mas, ao escolher um sistema construtivo em pré-moldado,
estrutura metálica, mista ou de apenas concreto armado, cada caso deverá ser analisado tecnicamente e financeiramente, visando um custobenefício satisfatório.
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RESUMO
As escavações são aberturas no solo para implantação de blocos de fundação, sapatas, reservatórios ou qualquer outra estrutura abaixo do nível
natural do terreno. São executadas manualmente, mecanicamente (com escavadeiras hidráulicas ou retroescavadeiras) ou com as duas técnicas, a
depender da natureza do solo e das caracterís cas topográ cas e de execução. Para a segurança dos pro ssionais envolvidos na escavação e das
pessoas no entorno, alguns procedimentos devem ser seguidos. As diretrizes de segurança são listadas pela Norma Regulamentadora 18 (NR 18),
item 18.6, que trata de escavações, fundações e desmonte de rochas. Como problema de pesquisa, busca se analisar as vantagens e desvantagens
do sistema de escavações, onde as adversas condições topográ cas, os di ceis problemas técnicos, infraestruturas são encontrados durante o
processo. Para tanto, o presente trabalho teve como obje vo analisar as vantagens e desvantagens do sistema de escavações e as diferentes formas
de acordo com o po de obra. A metodologia u lizada foi bibliográ ca, exploratória u lizando o método de estudo de caso. A pesquisa foi realizada
na base de dados do Google Acadêmico. Para o estudo, foi realizada a descrição das etapas necessárias para a escavação, analisando as
informações ob das, sendo averiguado os riscos que essa escavação pode causar e a viabilidade de ser executada. Antes de ser iniciada a
escavação, deverá ser feita a pesquisa das interferências existentes no trecho a ser escavado “visita cautelar”, para que não sejam daniﬁcados
quaisquer tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona a ngida pela escavação ou em suas proximidades. As sondagens poderão ser
executadas por processo manual ou mecanizado, devendo se observar cautela extrema, principalmente quando houver expecta va de
interferência de rede de energia elétrica, rede telefônica ou redes de água e adutoras. Ao se proceder as sondagens, a Contratada deverá estar de
posse das plantas de possíveis interferências de outros serviços públicos. Se possível, deverá fazer se acompanhar dos técnicos das empresas
responsáveis, durante sua execução. Na ausência dos projetos de serviços públicos existentes, as sondagens deverão ser executadas nos pontos
extremos da escavação e a cada 20 mas interferências deverão ser cadastradas, com pontos de amarração su cientes para a fácil detecção pela
equipe de produção, quando da execução da escavação propriamente dita, devendo ser apresentado à Fiscalização, “croquis” das localizações,
antes do início dos serviços. Caso o serviço de escavação não tenha início imediato, as cavas executadas para as sondagens deverão ser reiteradas e
o pavimento recons tuído, conforme especi cações próprias. As áreas onde es verem sendo executados serviços de sondagem deverão estar
devidamente protegidas e sinalizadas ao tráfego de veículos e pedestres. Quando exis r cabo subterrâneo de energia nas proximidades das
escavações, as mesmas só poderão ser iniciadas quando o cabo es ver desligado. Na impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas
medidas especiais junto à concessionária. Ocorrendo interferência com instalações de outros serviços públicos, não iden cada nos serviços de
sondagem, a CEHOP deverá ser comunicada e o serviço paralisado até que sejam autorizados e efetuados os respec vos remanejamentos.
Concluiu se que a escavação é um processo obrigatório devido as especi cações do projeto topográ co por exemplo um desnível de solo. Existem
vários pos de escavações. Porém, antes de executar qualquer uma delas é importante fazer o estudo preliminar “visita cautelar” das interferências
no trecho a ser escavado para que não ocorra indesejáveis problemas no futuro.
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RESUMO
Energia é a capacidade que um corpo, uma substância ou um sistema físico têm de realizar trabalho. Apresenta-se em nosso dia-a-dia em três tipos
diferentes, a térmica, elétrica e química. Devido a efeitos indesejáveis na produção de diversas formas de energia, como gases que geram o efeito
estufa, a tendência global é estimular a produção de energias renováveis, destacando-se principalmente, a energia eólica e solar. A energia eólica é
a transformação da energia do vento em energia útil, como a elétrica, já a energia solar é gerada por dois processos básicos, o aquecimento solar,
gerando energia heliotérmica, e a fotovoltaica, que através de painéis fotovoltaicos geram energia elétrica. Dentro do contexto de geração de
energia de forma limpa e renovável, os materiais utilizados para converter a energia solar em energia elétrica são o ponto central para a
construção de painéis fotovoltaicos, e o referido projeto de pesquisa busca estudar a interação intrínseca de determinados materiais com a
radiação solar, evidenciando seu rendimento através de análises de corrente, tensão e potência elétrica, caracterizando-os para possíveis
aplicações na produção desses painéis. A metodologia empregada consistiu no estudo do rendimento de materiais como o silício, o arsenieto de
gálio, o fosfato de gálio e o nitreto de gálio, diretamente com a incidência da luz solar. Primeiramente, foram escolhidos elementos sensíveis à
variação de luminosidade compostos de diferentes materiais através de diodos emissores de luz monocromática e um transistor de silício, em que
se mediu em triplicata, a tensão e a corrente elétrica quando irradiados diretamente por luz solar com a ajuda de um multímetro digital.
Posteriormente, determinou-se a potência elétrica através do produto da tensão pela corrente. Através dos resultados obtidos, destacamos os
maiores valores de tensão elétrica nos componentes constituídos de arsenieto de gálio-alumínio, empregado na construção do led vermelho e
arsenieto de gálio-fósforo, material constituinte do led amarelo, assim como a ausência de diferença de potencial e corrente no componente
constituído de fosfato de alumínio e gálio-índio, utilizado no led violeta, esse último demonstrando não ter utilização alguma na geração de
energia elétrica em painéis fotovoltaicos. Os componentes constituídos de fosfato de gálio (led verde) e nitreto de gálio (led azul) também
demonstraram baixa eficiência para a utilização em estudo. Destacam-se ainda os valores de tensão obtidos com o arsenieto de gálio, empregado
na fabricação de led infravermelho, que também apresentou o maior valor de corrente dentre todos os materiais estudados (59,0 ± 0,3) μA. A
corrente elétrica é o fator decisivo para que os painéis solares possam alimentar cargas, como dispositivos eletrônicos em geral. Quanto maior o
valor de corrente gerada, maior a eficiência do sistema, resultando em uma maior potência elétrica. Para termos uma comparação com o silício, o
material mais utilizado na produção de painéis solares, utilizou-se a junção base-coletor de um transistor 2N3055, que exposta ao sol apresentou
um valor intermediário de tensão (0,50 ± 0,01) V, mas o valor da corrente (2,1 ± 0,1) mA foi quase trinta e seis vezes maior que o melhor resultado
obtido dentre os materiais estudados anteriormente. Foi construído um protótipo de um gerador de energia solar fotovoltaica com apenas dois
leds infravermelhos em série para alimentar como carga um relógio digital, demonstrando que dispositivos que necessitam de valores
relativamente baixos de corrente podem se beneficiar dessa forma limpa e sustentável de geração de energia. Concluímos que, dentre os materiais
estudados, o silício apresenta um maior rendimento, seguido do arsenieto de gálio. Pequenos dispositivos eletrônicos podem se beneficiar dessa
energia sem necessidade de armazenamento, porém, equipamentos que apresentam maior potência devem ser alimentados por sistemas
armazenadores de energia por baterias.

Título:

ESTUDO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO APRENDIZADO ATRAVÉS DO MOBILE LEARNING (M-LEARNING): MONITORIA+APP
154

Autor(es) Eloan Marlon dos Reis Moreira; Murilo Henrique Souza da Silva; Bruno Ricardo Ferreira de Oliveira; Bruno Matos de
Farias
E-mail para contato: bmfarias@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): mobile learning; monitoria; Monitoria+App
RESUMO
Em busca de uma solução para melhorar o sistema de aprendizado dos alunos estudantes de Engenharia, surgiu o Monitoria+App, que consiste em
um aplicativo desenvolvido por alunos monitores com a finalidade de proporcionar o aprendizado aonde quer que o usuário esteja, seja em casa,
no trabalho ou no trajeto para universidade. O Mobile learning, ou m-learning como é mundialmente conhecido, tem crescido em todos os países
do mundo ao longo dos anos. O aprendizado móvel se destaca pelo uso da rede sem fio, sem restrições de acesso, dispensando o uso de material
físico e dos recursos naturais. Tendo em vista a rotina e imprevistos diários, a monitoria no modo presencial não se aplica à alguns alunos,
tornando-se ineficiente para os que se enquadram nesse contexto. O objetivo do app é realizar a interação entre o usuário e o aplicativo de forma
dinâmica e didática, compartilhando o conhecimento técnico para aprimoramento acadêmico do usuário de forma instantânea e simples. O
presente estudo tem por objetivo descrever as vantagens e desvantagens da utilização de um aplicativo para aulas de monitoria. A metodologia é
qualitativa, descritiva e exploratória apresentando um resultado prévio dos primeiros usuários. Foi observado que o rendimento dos alunos
melhorou, pois, o método de aprendizado móvel permite ao usuário uma exclusividade, promovendo o aprendizado nos mínimos detalhes. Além
de permitir exclusividade ao usuário, também lhe permite ter acesso ao material a apenas um toque no seu aparelho possibilitando o estudo em
qualquer lugar. Quanto as limitações do m-learning, a falta de disciplina do usuário, não familiaridade com a tecnologia, a resolução dos
dispositivos móveis e o risco de distração podem ocasionar uma falha no sistema, podendo comprometer o aprendizado esperado do usuário.
Portanto, verifica-se que o aprendizado por meio do m-learning é eficaz e cresce cada vez mais auxiliando no processo de aprendizagem quando a
soma dos fatores necessários corrobora para o aprendizado desejável.
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RESUMO
O problema da umidade em edi cações é cada vez mais reiterado nos dias atuais, surge então a importância de preservar a edi cação contra as
intempéries da natureza, tais como vento, sol e chuva, descobrindo um sistema ideal de proteção (impermeabilização) para proteger e aumentar a
vida ú l da construção. O obje vo do estudo é apresentar um método de impermeabilização, aplicação da poliuréia, por meio de um estudo de
caso. A metodologia é qualita va, exploratória e de estudo de caso. Este estudo de caso surgiu em função de várias in ltrações nas casas de uma
vila situada na Rua Baldraco – Cachambi – Rio de Janeiro cujo Rio Salgado pertence à regiao. Devido às diversas inﬁltrações na região apontada, foi
se realizado em uma das casas uma reforma para tratar este po de ocorrência patológica, que embora sucessivamente tratado sofresse constantes
in ltrações. Em diversos estudos e testes no local pode se concluir que os problemas das in ltrações nas casas existentes exatamente a beira do Rio
Salgado descoberto eram oriundos das de ciências de execução dos sistemas de impermeabilização. É sugerido u lizar novas tendências no
mercado, como por exemplo, a origem da Poliuréia. Sua aplicação, análise compara va com os demais métodos de impermeabilização, vantagens
na escolha do material e pontos nega vos na escolha do mesmo. De acordo com o Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias
(COBREAP), a correta aplicação da Poliuréia na super cie, deverá estar sólida, sem par culas soltas, limpa e livre de impurezas, como: óleos, graxas,
ferrugens, pó e outros. As super cies lisas de concreto devem ser polidas ou tratadas por jato de areia de forma para obter uma super cie íntegra e
rugosa. Conclui se que a poliuréia destaca se por elevada vida ú l (acima de 10 anos), por oferecer excelente resistência à abrasão, intempéries e
choque térmico. O sistema de impermeabilização tem como função principal proteger a edi cação, promovendo um aumento da vida ú l da
construção, garan ndo a salubridade dos ambientes e melhorando a qualidade de vida dos usuários.
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RESUMO
A procura por estratégias de segurança no sistema operacional de ferrovias possui relação com o desenvolvimento do aperfeiçoamento da
situação física e das passagens de nível rodoferroviário. Várias passagens de nível rodoferroviário estão localizados em centros urbanos, situadas
em regiões onde existe intenso fluxo de veículos, pedestres e até bicicleta. Observa-se que uma passagem de nível que não tem uma sinalização
adequada, pode provocar acidentes e também impactos ambientais. Dessa forma, torna-se necessário que diferentes formas de sinalização, com
caráter preventivo, evitem diversos acidentes em passagens de nível localizados em cidades brasileiras. A passagem em nível é formada pela
interseção de via de dois modais de transportes, com diferentes características físicas e operacionais. Diante de suas características, apresentamse como pontos de conflito entre os modais, especificamente, no interior dos centros urbanos, principalmente para acidentes acompanhados de
morte. Na contemporaneidade a demanda pelo rápido escoamento, tanto de diferentes produtos, assim como, de passageiros, requer qualidade
na implantação de novas passagens em nível na periferia das grandes cidades, evitando neste sentido, risco de colisões e acidentes para os
usuários deste modal de transporte. Por conseguinte, esta pesquisa, teve como objetivo, evidenciar a importância do indicador de nível de
segurança em passagem de nível PN rodoferroviário, como mecanismo de prevenção de acidentes. Diante desta perspectiva buscou-se responder
a seguinte questão: em que medida o indicador de nível de segurança em passagem de nível rodoferroviário pode contribuir para redução do
número de acidentes? Para tal, inicialmente, foi preciso levantar na literatura, quais são os aspectos gerais, contributivos de acidentes em
passagens de nível rodoferroviário. Nesta perspectiva, estudiosos afirmam que a busca por um indicador de nível de segurança, contribui
significativamente, para minimizar o número de acidentes, e,consequentemente, maior redução dos custos operacionais do sistema. Essa
diminuição de custos advém não apenas da redução de acidentes, mas também, como opção adequada de sinalização, principalmente, quando
utiliza-se de processos voltados para automação. Portanto, esta pesquisa, traz e si, grandes ganhos operacionais, tais como; material, financeiro e
moral, relacionado as vítimas com perda de vidas. Por fim, esta pesquisa contribui em apontar para a importância de prevenção de possíveis riscos
com acidentes, utilizando-se do indicador de segurança, associado a proteção de sinalização em passagem de nível rodoferroviário, permitindo
neste sentido, preservação de vidas humanas, além da manutenção efetiva do sistema ferroviário.

X Seminário de Pesquisa da Estácio

Engenharias
Engenharia Civil

157

Título:

INFLUÊNCIA DOS ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO SOBRE A INFILTRAÇÃO DA ÁGUA EM SOLOS DE RESERVATÓRIOS 156

Autor(es) Lucas Oliveira da Silva; David Correia dos Anjos; Gabrielen de Maria Gomes Dias; Lucas de Araújo de Carvalho; Lucas
Matheus Alves Martins
E-mail para contato: lucas.oliveira.1999@outlook.com
IES: ESTÁCIO FIC
Palavra(s) Chave(s): Aquicultura; química do solo; sustentabilidade.
RESUMO
A engenharia favorece o desenvolvimento de novas técnicas e estudos, para que diversas atividades econômicas que necessitam do uso de recurso
naturais possam ser realizadas de maneira mais sustentável. A aquicultura é uma atividade que vem crescendo bastante nas últimas décadas pois,
proporciona a geração de renda as pessoas envolvidas nessa atividade, como também aumenta a segurança alimentar de um país, devido ao
aumento da produção de alimentos de qualidade. Porém, com a facilidade da realização dessa atividade e alta geração de lucros, muitos
produtores constroem seus reservatórios de maneira rudimentar sem o auxílio de técnicos ou engenheiros que escolham locais e materiais com
características adequadas para a construção dessas estruturas. Portanto, a falta de auxílio pode levar a construção ser realizada em locais
inadequados o que pode favorecer a degradação ambiental do local e o uso exagerado de recursos naturais como água que é essencial para essa
atividade. A infiltração da água no solo é um dos problemas enfrentados pela aquicultura, quando as áreas e os materiais utilizados na construção
dos reservatórios possuem características inadequadas, o que favorece o aumento do custo de energia elétrica devido ao uso de bombas para
fazer a reposição diária de grandes quantidades de água perdida. Portanto, esse trabalho tem como objeto relacionar quais as propriedades
químicas dos solos dos reservatórios utilizados na aquicultura, a infiltração da água no mesmo. O experimento foi realizado no município
Jaguaruana, Ceará – Brasil, no período de agosto a novembro de 2017. Foram escolhidas 10 áreas utilizadas para o armazenamento de água com
tempo de uso e tipos de solos diferentes. As áreas escolhidas foram amostradas em um único período, quando os reservatórios estavam secos,
para observar a taxa de infiltração da água nos mesmos. Em cada área foi coletada cinco amostras de solo para realização das análises. Seguindo a
metodologia da Embrapa, (2017) foi avaliado os atributos químicos do solo: pH, condutividade elétrica (CE), concentração dos elementos químicos
cálcio, magnésio, sódio. Com os valores encontrados foi determinado a capacidade de troca de cátions (CTC) e razão de adsorção de sódio do solo.
A infiltração da água no solo foi determinada pelo método do infiltrômetro de anel, que consiste em dois anéis instalados no solo, colocados
concentricamente sendo o menor com diâmetro de 25 cm e o maior com 50 cm, e altura de 30 cm. O uso dos anéis reduz o efeito da dispersão
lateral da água infiltrada no perfil do solo, o que evita a taxa de infiltração ser superestimada. Com os resultados obtidos foi realizada a análise
descritiva, considerando os parâmetros de média e valores mínimos e máximos dos parâmetros analisados e o teste Tukey para comparação das
médias dos valores encontrados nas amostras de solo. Os solos amostrados dos reservatórios, apresentaram valores da taxa de infiltração
diferenciados. O valor do pH e CTC das amostras analisadas não apresentaram diferença significativa. Porém, a CE, os teores de cálcio, magnésio e
sódio variam bastante entre as amostras de solos analisadas dos reservatórios. A variação pode ser relacionada ao material de origem do solo e ao
uso de águas ricas nesses elementos químicos, que também proporcionam o aumento da CE. Foi observado a correlação do aumento da razão de
adsorção de sódio com a redução da taxa de infiltração da água no solo. Portanto, a avaliação dos atributos químicos do solo e dos materiais
utilizados na construção dos reservatórios é importante para reduzir a perda de água por infiltração.
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RESUMO
As anomalias em estruturas de concreto estão associadas a deterioração que seus elementos constituintes sofrem ao longo do tempo, o que reduz
parte da função estrutural de cada elemento, mudando a condição do projeto inicial. Além das patologias, como são chamadas as anomalias
detectadas durante as inspeções preventivas de estruturas de concreto, podem ocorrer durante o transporte de cargas choques com as estruturas
de pontes, o que pode comprometer as estruturas, e neste caso existe a necessidade de uma avaliação com urgência por parte da autoridade
competente. Essas patologias podem ter várias causas, sendo que neste estudo serão abordados: a corrosão em estruturas de pontes existentes
no município de São Paulo; identificação dos mecanismos que causam a corrosão; sugestão de intervenções; e a importância da prevenção na fase
de projeto da estrutura. O presente estudo não comtempla a avaliação das reações químicas, por se tratar de um tema complexo. Neste estudo
será abordada a proteção catódica de armaduras com o uso de corrente elétrica, e também a dessalinização e da real alcalinização que retira o
elemento causador da corrosão do material. A longevidade de uma estrutura de concreto está associada à qualidade do projeto, e que os custos
de intervenção nesta fase são menores, quando comparados a um processo de remediação, ou seja, quando da concepção, projeto e execução
deve ser utilizada as melhores técnicas disponíveis no mercado, para a redução do risco de remedições a curto prazo. Assim como qualquer outro
elemento estrutural, após a sua instalação, deve ser realizada uma inspeção preventiva, para avaliação de algum tipo de falha na estrutura.
Existem várias técnicas de manutenção preventiva disponíveis, tais como: análise de vibração, extensometria com a utilização de strain-gauges,
entre outros. O concreto armado é uma mistura de cimento Portland, água, areia, rochas britadas, e aço, ou seja, é uma mistura de materiais
frágeis com materiais dúcteis, e isto tem uma razão técnica, já que os materiais possuem diferentes características mecânicas, quando submetidos
à tração ou compressão. Os materiais frágeis suportam as cargas de compressão, enquanto que os dúcteis as cargas de tração. Durante muitos
anos acreditava-se que essa mistura de materiais denominada concreto armado, possuía vida útil indeterminada, porém com uso cada vez mais
robusto do concreto, surgiu um problema bastante debatido pelo meio acadêmico e por profissionais da área de construção civil, que é a corrosão
que afeta elementos estruturais, e que acaba comprometendo a vida útil da construção, aumentando com isso o risco de falhas prematuras. Nos
projetos mais antigos os engenheiros acreditavam que as armaduras de aço estariam protegidas do meio externo por estarem cobertas por uma
camada espessa de concreto, assim não existiria a possibilidade de ocorrer a corrosão. Porém com o estudo dos materiais, com o desenvolvimento
de novas tecnologias e equipamentos para testes em laboratório, percebeu-se que o concreto tratava-se de um material poroso, poros estes
criados pela porcentagem de água utilizado para a mistura. A água evapora, deixando espaços vazios, ou também pela inserção de ar, que formam
uma conexão microscópica com o meio externo fazendo com que substâncias agressivas ao aço e ao concreto sejam transportadas e depositadas
no interior do mesmo, aumentando com isso a probabilidade do início de um processo de corrosão da estrutura. No caso específico da armadura
de aço, a corrosão sobre ela tem proporções menores devido a proteção de concreto, e a partir desse momento, os materiais começam a perder
lentamente sua capacidade mecânica comprometendo todo o conjunto. Esta pesquisa foi realizada através de levantamento bibliográfico, e
mostrou que o maior causador de problemas é carbonatação e lixiviação do concreto em grande parte causados pela emissão de gases em grandes
quantidades no município de São Paulo.

Título:

LAJE MACIÇA CONVENCIONAL

157

Autor(es) Peterson da Conceição de Oliveira; Emiliana Corrêa Leal; Mayson Pinho Nunes dos Santos; Daniel da Conceição Reis;
Bruno Matos de Farias
E-mail para contato: bmfarias@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Laje maciça; construção civil; método construtivo
RESUMO
Laje maciça é um tipo de laje executada sobre fôrmas que as moldam e escoramentos que as sustentam até adquirir resistência própria se
tornando homogênea. A sua principal função é receber os carregamentos verticais atuantes no andar, provenientes do uso da construção
(pessoas, móveis, equipamentos e etc.) e descarregados para seus apoios. Como problema de pesquisa, busca-se analisar as vantagens e
desvantagens do sistema de lajes maciças convencionais, quando comparadas a outros tipos de lajes maciças. Embora existam cinco tipos de lajes:
maciças convencionais, protendidas, nervuradas convencionais, nervuradas protendidas e laje maciça mista; O objetivo do estudo é abordar
apenas lajes maciças convencionais, analisando suas vantagens, desvantagens, quantificação dos insumos de concreto necessário para executá-la.
A metodologia utilizada foi de análises documentais, pesquisa de artigos, teses, normas, manuais e monografias na base de dados Google
Acadêmico. Ao executar a realização desse estudo sobre laje maciça convencional, podemos observar que cada etapa construtiva tem que ser
executada de acordo com o projeto estabelecido, e seus passos devem ser seguidos à risca para que não possa gerar alterações na patologia do
concreto. Com isso temos que levar em consideração cada etapa do processo construtivo da laje maciça convencional cumprindo o que foi
estabelecido no projeto e obedecendo as normas, conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas, desde a montagem das fôrmas até a cura
do concreto. É necessário analisar aspectos como: materiais envolvidos na sua execução, métodos de execução, normas vigentes para execução,
além do projeto da laje analisada. Conclui-se que a laje maciça pode ser uma boa opção para construções de pequeno e médio porte podendo
atingir maiores resistências a trincas e fissuras, e alcançar grandes vãos de uma construção. Contudo, por ser um projeto de alto custo e com
grande desperdício de materiais o ideal é utilizar o plano de gerenciamento de resíduos, onde se pode ter o controle ou reuso dos materiais e
consequentemente minimizar o impacto ambiental prezando a sustentabilidade.
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RESUMO
As lajes nervuradas são um sistema em concreto armado formado de pequenas vigas regularmente espaçadas que se cruzam, solidarizadas pela
mesa. Esse elemento estrutural terá comportamento intermediário na laje maciça e os vazios entre as nervuras são obtidos pela colocação de
moldes de gesso, sendo uma fina capa de concreto executada como plano de piso. A eliminação do concreto abaixo da linha neutra proporciona
uma redução no peso próprio. Como problema de pesquisa, busca-se analisar vantagens e desvantagens do sistema de lajes nervurada em sua
aplicação na construção civil. Para tanto, temos como objetivo descrever as vantagens do sistema de lajes nervurada. A metodologia utilizada foi a
bibliográfica e de estudo de caso. Foram selecionados artigos da base de dados Google acadêmico. Para o estudo de caso, foram realizadas
descrições das etapas construtivas de laje nervurada, bem como seus tipos e execuções. Foi observado que a resistência à tração é concentrada
nas nervuras, e os materiais de enchimento têm como função única substituir o concreto, sem colaborar na resistência. Segundo a NBR 6118:2003,
lajes nervuradas são lajes moldadas no local ou com nervuras pré-moldadas, cuja zona de tração é constituída por nervuras entre as quais pode ser
colocado material inerte. São dimensionadas de maneira semelhante às lajes maciças. A diferença é que os esforços passam a ser analisados por
nervura e não mais por largura de comprimento unitário. São mais resistentes aos momentos positivos dos vãos e à compressão que se dá pela
capa de concreto maciço que age em conjunto com o aço. Além disso, as lajes nervuradas dispensam usos de compensados e não tem perigo de
corrosão. Conclui-se que a aplicação da laje nervurada reduz o custo com material e mão de obra, vence grandes vãos sem a necessidade de
utilizar pilares de sustentação (Ex: estacionamento de Shoppings, Museus, Teatros...) e reduz o peso total da estrutura. Como o processo
construtivo desse tipo de laje é prático, econômico e rápido se comparado com outros processos construtivos, sendo assim podemos utiliza-lo
sempre que for considerada uma opção em adequadas à utilização da laje nervurada.
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RESUMO
A utilização de softwares de Sistemas de Informação Geográfico (SIG) livre, demonstra através das técnicas de geoprocessamento as ferramentas
dos softwares, sua aplicabilidade no auxílio aos diversos projetos da engenharia, como realiza procedimentos para preparar uma base cartográfica
de determinada área de interesse, utilizando como base de informação imagens de satélite disponíveis gratuitamente na internet, demonstrando
suas aplicações como: extração vetorial de detalhes observáveis na imagem de satélite, geração de perfil do terreno, Modelo Digital de Elevação
(MDE) 3D, delimitação de bacias hidrográficas, dentre outras informações, auxiliando a engenharia civil nos planejamentos de projetos e na
tomada de decisão. O estudo tem como objetivo principal analisar os melhores softwares de SIG livre disponíveis no mercado, suas ferramentas,
funcionalidade, aplicabilidade, para potencializar o trabalho do profissional de engenharia, além de demonstrar analises comparatórias entre as
curvas de nível geradas a partir de imagens SRTM e o levantamento topográfico em campo tradicional por Estação Total e/ou por GPS Topográfico
e/ou Geodésico. Metodologicamente, o estudo se configura como investigativo e exploratório, com delimitação de uma área de estudo e a partir
desta área realizar consultas espaciais como identificação da área por imagens de satélite Google Earth, exportação de imagens SRTM para dentro
do Software de SIG, vetorização da poligonal da área de estudo, extração de eixo de ruas/quadras/lotes, utilizando a ferramentas disponíveis nos
SIGs, em seguida exportar os arquivos para as extensões compatíveis com outros softwares de SIG. Após os procedimentos de extração das
informações das imagens de satélite, o próximo passo seria realizar um levantamento topográfico convencional da de estudo, gerar as curvas de
nível e posteriormente analisar e comparar os resultados das curvas de nível geradas por imagem de satélite e pela topografia e assim podemos
identificar o grau de confiabilidade entre os procedimentos. Os resultados foram obtidos através das ferramentas disponíveis no Software de SIG
livre QGis, onde foi possível obter diversas informações importantes para auxílio aos profissionais da engenharia planejar suas atividades,
desenvolver pré-projetos e analisar dados para tomada de decisão, diversas técnicas de geoprocessamento foram realizadas que resultou na
obtenção de diversos dados diretos, especificamente a identificação de quadras contidos na área de estudo, definição de eixo de ruas, hidrografia
existente, canal de águas pluviais existente, topo e base da serra, rodovia estadual e curvas de nível de toda a área objeto do estudo utilizada como
objeto da pesquisa.
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RESUMO
Rios e igarapés, não apenas da cidade de boa vista, mais também de todo estado, vem sofrendo gradativamente com acúmulos excessivos de lixo,
Rio branco e igarapés como caxangá e caranã, situados dentro da cidade de boa vista é alvo de despejo incorreto de esgoto, descarte de lixo e de
até mesmo cadáveres de animais, com isso coincidindo em proliferação de diversas doenças. Em virtude deste relevante problema socioambiental
que ameaça tanto o meio ambiente quanto a população. Foi optado a proposta de desenvolver um barco sustentável, que navegue por meio
aquático, fazendo a otimização do trabalho de recolhimento desses resíduos sólidos que se faz presente na água. A preferência de se abordar um
tema como esse, é devido as preocupações ao caos ambiental que o mundo passa atualmente, e mostrar para as pessoas que não e só obrigação
do setor público e privado manter a cidade limpa, mas sim um dever de toda a população manter o meio ambiente puro e limpo, seja ele aquático,
terrestre. Este referente projeto trata-se de um protótipo de um barco automatizado guiado por controle remoto chamado de SUKSO ECO BARCO,
seu sistema permite criar sua própria energia através da absorção dos raios ultravioletas do sol pelos painéis solares fotovoltaicos. Seu objetivo é
atuar nas zonas hídrica com altas e baixas taxa de acúmulos de lixo, para sim fazer um trabalho benéfico para o meio ambiente através do
recolhimento do lixo desse local. Conclui-se que as vantagens de se usar o SUKSO ECO BARCO em recursos hídricos, terá um grande valor positivo,
não só para o meio ambiente quanto para a comunidade que necessita da água para sua sobrevivência. O projeto “SUKSO ECO BARCO” é uma
evolução em desenvolvimento da ciência e da tecnologia robótica, criado com a finalidade de amenizar ou até mesmo solucionar os problemas
ambientais aquático na forma de recolhimento de lixo superficial, no qual os rios e igarapés se encontram. Estudos das ciências foram
desenvolvidos para o avanço tecnológico, E é utilizado esse meio como uma forma de ajudar o meio em que vivemos diminuindo os impactos
ambientais causado pela poluição do lixo doméstico e industriais.
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RESUMO
O presente projeto de pesquisa apresenta uma integração entre três temas: coberturas verdes, armazenamento de águas pluviais e reutilização de
garrafas PET. Teve como objetivo apresentar a técnica do telhado verde como um sistema construtivo eficaz na busca de novas ideias para
minimizar o impacto que a construção civil causa no meio ambiente e verificar a possibilidade de aplicação de soluções de cobertura vegetal que
proporcionem conforto ambiental para as edificações em especial a utilização de garrafas PET como base e dreno. Nesse contexto para o
desenvolvimento sustentável é necessário desenvolver soluções que minimizem os impactos ambientais e maximizem a conservação dos recursos
naturais. A metodologia utilizada foi realizada em seis etapas. Primeira etapa: Levantamentos bibliográficos; análise de dados, estudo dos dados
levantados, experimentos e testes dos modelos desenvolvidos e de algumas técnicas alternativas de construção de coberturas vegetais. Toda a
parte conceitual do trabalho e as limitações da parte experimental foram determinadas, através de estudos preliminares com ensaios
experimentais. Segunda etapa: Juntada de materiais; coleta de materiais necessários à instalação do telhado verde, garrafas PET para confecção
dos drenos, substrato, argila expandida, grama esmeralda, conexões de PVC, manta asfáltica, membranas de absorção, substratos e reservatórios.
Terceira etapa: Montagem; após a etapa de coleta, os materiais juntados foram confeccionados a camada que ficará sob a cobertura vegetal.
Quarta etapa: Instalação; foi realizado simulando um telhado verde com base tipo laje (aquário de vidro 0,60 x 0,60 x 0,10 cm), utilizado como
cobertura verde grama esmeralda (Zoysia Japônica). Quinta etapa: Montagem; após a etapa de coleta dos materiais foi confeccionada a camada
que ficaria sob a cobertura vegetal. Em seguida houve a colocação das peças do dreno feito com PET, encaixando umas nas outras sobre a
superfície da laje simulada, preenchimento interno dos drenos com argila expandida, colocação da membrana de absorção sobre os drenos
preenchidos com argila e por fim colocação da leiva de Grama. Sexta etapa: Após a construção do protótipo do telhado verde, foram realizados
testes e ensaios em cima do experimento a fim de verificar a relação de captação, retenção, drenagem e isolamento térmico. Resultados e
Discussões: Na pesquisa foi utilizado garrafas PETS de refrigerante que seriam jogadas no lixo. O material foi cortado e usados em toda base do
simulador de laje que serviu de dreno após preenchimento com argila expandida. Funcionando como uma cisterna de água da chuva, o laminar
alto garantiu suprimento de até 160 l/m². Pode ser utilizado sobre terraços ou lajes planas. Além disso, aumenta benefícios de retenção de água da
chuva e o conforto térmico da construção. Optou-se por usar a Zoysia Japônica grama, pois dentre suas características, se destaca por ser macia e
resistente ao pisoteamento. As folhas da grama esmeralda são estreitas e médias, de cor verde-esmeralda e estolões penetrantes, que enraízam
facilmente. Ela forma um perfeito tapete de grama devido ao entrelaçamento dos estolões com as folhas, dando grande beleza ao gramado. Após
6 meses a grama teve um crescimento satisfatório aproximadamente 10 cm e o sistema funcionou como cisterna independente de irrigação
funcionando por capilaridade das raízes da grama. Conclusões: o uso de garrafa PET e a espécie de grama Zoysia Japônica, conhecida com grama
esmeralda, foram positivos na captação e armazenamento da água da chuva; sendo capazes de retardar a vazão de pico, além de percolar a água
através de suas camadas disponibilizando água de qualidade diferente da precipitada que foi reutilizada para fins não potáveis. Outro fator
importante, foi o isolamento térmico propiciado pelas camadas vegetais que permitiu um ambiente interno mais agradável e diminuição da
reflexão de calor nas coberturas.
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RESUMO
Partes integrantes da construção civil, as telhas são utilizadas em conjunto, tendo como principal função a cobertura das edificações. Cada tipo de
construção requer uma cobertura específica, uma vez que deve-se levar em consideração diversos fatores, tais como inclinação, conforto (térmico
e acústico), estética e relação custo-benefício. Diversos são os tipos de telhas disponíveis no mercado, dentre as mais convencionais como a telha
colonial, utilizadas desde os primórdios, até as telhas ecológicas, com ramificações de reciclagem e reuso de materiais. A problemática deste artigo
é trazer uma reflexão sobre os mais diversos tipos de materiais e formas de utilizá-los, de maneira que cada edificação ou afins possam receber
uma cobertura que se adeque não só em questões estéticas, mas também em custo benefício. No tocante ao tema abordado, o objetivo é
apresentar novas tecnologias de forma a abrir-se um leque de possibilidades na hora da escolha de casa material utilizado na edificação. A
metodologia é qualitativa e bibliográfica, tendo sido encontradas na base de dados do Google Acadêmico. As bibliografias utilizadas fomentaram
ideias e conceitos muito interessantes a respeito de cada um dos tópicos e subtópicos abordados, em conjunto com pesquisas feitas no dia a dia
convivendo com projetistas e engenheiros dos mais diversos tipos de seguimentos, trazendo além de conhecimento, oportunidades de conhecer
diversas tecnologias e ver na prática a aplicação de cada uma delas. Observou-se que mesmo com diversos tipos de tecnologias e materiais
divercificados, os métodos antigos - se assim podemos falar - ainda são os mais confiáveis e financeiramente viáveis. As telhas de cerâmica ainda
são as mais utilizadas em residências devido a estética que apresentam no resultado final do projeto, mas também trazem vantagens como um
bom isolamento térmico. Porém, no tocante a estrutura que um telhado feito de telhas de cerâmica necessita para ser eficiente, vemos um gasto
muito alto devido ao peso que essa estrutura irá suportar. Na sua grande maioria feito com pilares, caibros e ripas de madeira, cujo preço é
sempre bem alto, apresentam a melhor estética quando bem planejado e executado. Telhas como fibrocimento, concreto, policarbonato,
metálicas, vidros e plásticos também estão entre as mais utilizadas no ramo da construção civil, cada uma de forma a melhor se adequar a cada
tipo de edificação. Por exemplo, as metálicas geralmente são as mais utilizadas em galpões, as de fibrocimento, plástico e concreto em cobertura
também de galpões, mas principalmente em residências. Já as de vidro e policarbonato geralmente são utilizadas combinadas a outros matérias.
Esses buscam economia energética às residências. Os custos que cada tipo abordado apresenta varia muito, não somente pelos materiais
utilizados em cada um, mas também em questões como transporte, pois alguns tipos ainda são poucas as fábricas que as comercializam. Devido a
isso o valor acaba aumentando pela distância percorrida até o consumidor final. Outro fator determinante de preço é a estrutura utilizada para a
sustentação dessas telhas. Geralmente é nesse ponto que os preços acabam se diferenciando. Por fim, cada tipo de edificação utilizará um tipo de
telha ou mais tipos de acordo com o projeto, seja ele de um galpão ou uma residência, visando sempre o custo beneficio que cada tipo trará para a
empresa/pessoa física. Lembrando que não são apenas as telhas que dão a totalidade do custo desse telhado, mas sua estrutura traz consigo a
maior parte desse valor.
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RESUMO
A macrocefalia urbana e o crescimento desordenado das cidades contribuem para a precarização das condições de vida na cidade, levando muitos,
principalmente em grandes centros, a procurarem lugares inadequados para viver, expondo-se a condicionantes cujo perigo não se é imaginado.
Como no caso do Morro do Bumba, localizado entre um vale no bairro Viçoso Jardim, bairro resultante do desmembramento da região já
denominada Viçoso Jardim com o bairro Cubango. O estudo tem por objetivo descrever as causas do desmoronamento do Morro do Bumba e seus
impactos. A metodologia é qualitativa, exploratória e bibliográfica, cujos textos foram selecionados a partir da base de dados do google
acadêmico. O Morro do Bumba apresentava características urbanas diferentes, desde sua infra-estrutrura à sua base populacional. Localizado na
zona norte de Niterói, Rio de Janeiro, abrigou desde 1970 um lixão e sua desativação é datada entre os anos de 1981 e 1986. Em 1989 iniciou-se
uma ocupação irregular da área do aterro, a qual era considerada como uma região de "extremo risco", pois facilmente poderia ocorrer
deslizamentos pelo fluxo de detritos acumulados no solo. Independente do risco, este local passou a ser referência de moradia para cerca de 2000
pessoas. A união de fatores meteorológicos aos quais acarretaram intensas chuvas no período de abril de 2010, ultrapassando a capacidade de
absorção do solo, o seu peso resultante, além da formação geológica por se tratar de um antigo lixão desativado fez com que no dia 07 de abril de
2010, ocorresse um grave acidente a partir de um deslizamento de terra que se estendeu por cerca de 600 metros, levando casas e toda a
infraestrutura urbana que havia sido instalada no Morro, além de cerca de 67 mortos e mais de mil desabrigados. A tragédia é um processo
bastante amplo, que interage com diversos fatores. Este tem como base as questões de característica social e de planejamento urbano. As
atuações politicas não são tão efetivas, ao se tratar que ainda à uma grande defasagem de atuações preventivas característica ambiental e na
conscientização social.
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RESUMO
O presente projeto de pesquisa em inovação tecnológica tem como principal objetivo o desenvolvimento de um modelo de guarda-sol com
gerador fotovoltaico de filme fino movido com rastreamento solar para aproveitamento energético mais eficaz com pretensão de suprir demanda
de energia solicitada através de ponto de conexão para usb bypass acoplada na estrutura do guarda-sol e também a fim de reduzir os impactos
causados pela radiação solar, principalmente em áreas de lazer, haja vista que a área ocupada pelos guarda-sóis tem apenas a funcionalidade de
sombreamento mesmo com uma incidência forte do sol exercida naquela área, razão pela qual eles estão lá protegendo os participantes do clube.
É fato incontestável a dependência da sociedade do uso de aparelhos eletrônicos em qualquer ocasião, sendo assim a pesquisa e análise desta
inovação consiste primeiramente na junção das placas solares maleáveis a estrutura da sombrinha em consonância com o seguidor solar ou
"tracker", é um dispositivo que altera a posição das placas seguindo o caminho do sol e assim produzindo mais energia. As análises e simulações
feitas por meio de modelagem gráfica e terão apoio de um banco de dados formulado por dados provenientes das estações automáticas do INPE e
por softwares de aquisição de dados atmosféricos tais como WinAQMS e o Radiasol. Uma inovação seguindo esta linha de geração de energia
promete ter um futuro promissor e compatível com a evolução das necessidades humanas tendo em vista o uso da tecnologia com energia limpa,
além de prover diminuir impactos econômicos oriundos da energia elétrica, vale ressaltar que o consumo de energia de fontes limpas é de extrema
importância para o meio ambiente tendo este (clube) pioneirismo nesse sistema e no quesito conforto, praticidade e sustentabilidade será
visivelmente mais atrativo, deste modo o marketing do estabelecimento pode usar de tais beneficios e ainda por como ponto de partida para
atrair novos sócios. Se utilizando dos softwares descritos, o trabalho conseguiu diminuir entre 20 a 35% do consumo energético total do
clube(dados adquiridos por simulação), no qual no futuro, visa implementar a solução proposta.

Título:

ROBÔ EXPLORADOR DE AMBIENTE CONTROLADO REMOTAMENTE COM ARDUINO E MODULO RF

Autor(es) Sérgio Luiz Matos da Cruz; Edilson Jr Carvalho Furo
E-mail para contato: sergio.cruz@live.estacio.br
Palavra(s) Chave(s): Robô explorador; Modulo RF

161

IES: ESTÁCIO BELÉM
RESUMO

Os veículos robotizados exploradores de locais hostis e áreas de difícil acesso a humanos estar emergindo exponencialmente, tendo a finalidade de
monitorar, atuar e coletar dados ambientais através de uma estação meteorológica, assim sendo capaz de explorar totalmente áreas
desconhecidas ou de difícil acesso, com o intuito de evitar a exposição do ser humano a riscos em locais hostis e insalubres, como por exemplo,
grandes profundidades, lugares nocivos, radioativos, químicos, espaço, ameaças de bombas ou qualquer outro ambiente que coloque a
integridade humana em perigo. Um bom exemplo à cidade de Fukushima onde aconteceu o maior acidente nuclear já registrado, os índices de
radiação nessa área são extremamente altos. É nesse ponto que o robô explorador desenvolvido pela Toshiba entra em cena, como os níveis de
radiação do local são extremamente alto, oque impossibilita esse trabalho ser feito por mão de obra humana. Caberá aos robôs exploradores
retirar os escombros do reator nuclear, mais precisamente, 566 peças de tubos de combustível que caíram sobre um tanque de resfriamento,
Visando o fato de que atualmente a ocorrência de intervenções em locais de difícil acesso e hostis tem aumentado substancialmente, fez-se
necessário desenvolver um protótipo de veiculo terrestre robotizado estilo esteira lagarta controlado por controle remoto através de ondas de
radio frequência, capaz de coletar dados ambientais como umidade do ar e solo, temperatura ambiente, índice de radiação UV, luminosidade, taxa
de concentração de gases no ar, presença de objetos vivos, imagem e vídeo, além de mapear obstáculos ao redor do robô e etc... Todas essas
informações serão captadas pelo microcontrolador arduino UNO e armazenadas em um servidor em SQL, além das informações coletadas serem
mostradas em um supervisório criado no LABVIEW, o movimentos do robô será executado através de um par de motoredutores controlados por
drives de potencias que por sua vez são acionados por pulsos PWM. Alcançou-se como resultados preliminares o software desenvolvido, onde é
realizada toda a captação de dados pelos mais diversos tipos de sensores que através de transmissão rf irar enviar os dados através do arduino
para o SQL e para o supervisório no LABVIWE. Observando-se o código de programação feito para transmissão de dados via rf, tarefa essa
concluído com êxito, tendo uma transmissão em alta velocidade e com taxa de transmissão plotada em 2mbps e com ótimo alcance em campo
aberto.
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RESUMO
Este projeto tem como objetivo principal mapear o número de vagas em um estacionamento e informar os seus usuários a disponibilidade ou não
delas. Substituindo o modelo tradicional, a mão de obra, este projeto informa via internet o status de todas as vagas em um estacionamento
evitando que o motorista manobre seu carro no estabelecimento sem vagas disponíveis. Em faculdades este projeto será uma ferramenta
importante para solucionar parcialmente, ou até completamente, os atrasos de funcionários caso a oferta deste serviço seja menor que a
demanda. Com o crescimento dos veículos particulares na cidade de Belém, faz-se necessário que os estabelecimentos ofereçam, a seus
funcionários e consumidores, locais apropriados para guardar seus veículos. Contudo estas ofertas nem sempre suprem a demanda, criando
transtornos quanto a disponibilidade de vagas para seus veículos. O modelo tradicional requer um funcionário para verificar e informar os status
de vagas em estacionamento, o qual gera um custo aos proprietários, principalmente em períodos noturnos, já que é preciso pagar salário. A
proposta apresentada por este projeto é um protótipo que substitua essa mão de obra e otimize este serviço, informando via internet a
disponibilidade de vagas em um determinado estacionamento. O protótipo utilizará como base o módulo Esp8266 Nodemcu que é composta por
um microcontrolador já integrado nativamente a uma adaptador Wifi. Para determinar se a vaga de estacionamento está ou não ocupada serão
utilizados sensores de presença que indicaram o status da vaga. As informações serão alimentadas em um banco de dados MySQL. Será
desenvolvido um WebService que disponibilizará as informações para que um aplicativo desenvolvido para a plataforma Android possa exibir aos
usuários quais vagas estão disponíveis. O monitoramento de vagas, oferecido por este protótipo, irá relatar informações importantes para o
planejamento de seus usuários. Através de um banco de dados as informações estarão disponíveis, deixando claro os horários em que as vagas
não suprem a procura. O projeto deixara também informações disponíveis na internet, os status das vagas no estacionamento, podendo ser
acessado via celular, tamanha ferramenta irá evitar manobras desnecessária no interior do estacionamento, atitudes que em alguns casos geram
acidentes e danos ao patrimônio e aos demais veículos.
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RESUMO
A exploração dos recursos naturais não renováveis é uma necessidade frente às demandas no suprimento de energia e matérias-primas, mas
também com o foco de obter riquezas que permitam o desenvolvimento das nações. O petróleo e todos os minerais do subsolo, de acordo com
disposição da Constituição Federal de 1988, são bens da União e para isso a criação da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis, foi um importante marco cujo foco principal é a proteção dos interesses da sociedade em relação à esses bens públicos. Várias
regulamentações foram então elaboradas incluindo a Portaria Conjunta entre a ANP e o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia) sob n° 001, publicada em 19 de Junho de 2000 cujo objetivo é estabelecer as condições e requisitos mínimos que deveriam ser
atendidos pelos sistemas de medição de petróleo e gás natural, com vistas a garantir resultados acurados e completos. A confiabilidade com que
devem ser realizadas essas medições é de fundamental importância, uma vez que o pagamento dos royalties e participações especiais, por parte
das empresas produtoras, está diretamente ligado ao grau de incerteza dos montantes medidos. Os conceitos de medição fiscal e de transferência
de custódia, regulados por essa legislação, envolvem aspectos multidisciplinares que envolvem desde a correta seleção e instalação dos
instrumentos, medidores e demais equipamentos, evoluindo para a gestão da operação, rastreabilidade e comprovação metrológica. Assim, o
objetivo do projeto proposto é formalização das bases técnicas que são necessárias para o atendimento dessa aplicação, de forma a atender aos
interesses nacionais de proteção dos bens públicos. O trabalho será conduzido mediante uma ampla pesquisa bibliográfica na academia, bem
como nas soluções apresentadas pelo mercado fornecedor, permitindo a construção de um guia das melhores práticas aplicáveis. Vale ressaltar
que a citada legislação (ANP/INMETRO, 2000), estabelece critérios muito rígidos para a operação dos sistemas de medição destinados a medição
fiscal (destinado ao pagamento de royalties e participações especiais) e transferência de custódia (mudança da posse de hidrocarbonetos líquidos
ou gasosos). E os custos para atendimento à essa regulamentação são expressivos: Barateiro (2016) apurou que são gastos anualmente cerca de
USD 15 M com calibrações de medidores de óleo realizadas no Brasil e no exterior e após a entrada dos campos de produção do Pre-Sal, estima-se
chegar a valores que superam USD 25 M. E da mesma forma que define os vários aspectos da instalação e operação também estabelece as
penalidades para o seu não cumprimento. Os objetivos do projeto de pesquisa aqui tratado se dividem em aspectos científicos e de formação de
recursos humanos na área de instrumentação, controle de processos, produção de petróleo e gás natural. Com relação aos aspectos científicos, o
objetivo principal do trabalho é desenvolver um guia de boas práticas para a seleção e instalação dos instrumentos, medidores e demais
equipamentos, incluindo a gestão da operação, rastreabilidade e comprovação metrológica. Com relação aos aspectos de formação, objetiva-se
preparar recursos humanos junto ao corpo discente que estejam capacitados a trabalhar na gestão de sistemas de medição e/ou nas aplicações
que envolvam a apuração dos volumes de produção de hidrocarbonetos líquidos e gasosos sob as regulamentações de medição fiscal e em
transferência de custódia.
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RESUMO
Nos últimos anos, a Hidroxiapatita (HAP) tem provocado um grande interesse em função da multiplicidade de suas utilizações, o que a torna
objeto de inúmeras pesquisas, seja no desenvolvimento de novos materiais ou na melhoria da tecnologia da sua fabricação. Na etapa inicial de
síntese, diversos precursores de cálcio, podem ser utilizados, tanto os de origem sintética, tais como: CaCl2 e Ca(NO3)2, quanto os de origem
natural: cascas de ovos de galinha, cascas de ovos de avestruz, osso de boi e, recentemente, escamas de pirarucu. Dentre os resíduos pesqueiros,
os ossos e as escamas dos peixes podem ser utilizados como uma fonte barata para a produção de fosfatos de cálcio. Na etapa inicial de síntese,
diversos precursores de cálcio, podem ser utilizados, tanto os de origem sintética, tais como: CaCl2 e Ca(NO3)2, quanto os de origem natural:
cascas de ovos de galinha, cascas de ovos de avestruz, osso de boi e, recentemente, escamas de pirarucu. As propriedades químicas e morfológicas
da HAP podem ser modificadas através do método de síntese utilizado, dos reagentes e das condições reacionais adotadas. Nas sínteses de
hidroxiapatita é necessário um posterior tratamento térmico para consolidar a matriz cerâmica por meio de mecanismos de sinterização. A
calcinação do pó obtido pode alterar a fase presente no sólido, pois cada uma das fases dos fosfatos de cálcio apresenta diferentes estabilidades
térmicas e propriedades físicas.Neste trabalho, primeiramente as escamas foram limpas, depois foram submetidas a diferentes tratamentos
químicos, tais como o uso de soluções de HCl etanol, para a remoção dos compostos orgânicos. Subsequentemente foram desproteinizadas com
uma solução de NaOH. Posteriormente foi realizada uma calcinação na temperatura de 1000 °C por 2h, para a queima e volatilização de qualquer
material orgânico agregado ao material biológico e obtenção do óxido de cálcio (CaO), que foi reagido com água deionizada em excesso, sob
agitação, para a sua total conversão em Ca(OH)2. A este hidróxido - Ca(OH)2 -, foi feita a adição de ácido fosfórico (H3PO4) para obtenção de
Hidroxiapatita, que é um fosfato de Cálcio, e de NH4OH, que é utilizado para controlar o pH entre 9,0 e 11. Esta etapa ocorreu sobre agitação e
aquecimento até o final do volume de H3PO4 utilizado. O produto obtido foi filtrado e lavado com água deionizada. A hidroxiapatita verde foi seca
em estufa a 300 °C durante 12h. A última etapa da síntese consiste na calcinação do material obtido após a secagem por 2 h nas temperaturas de
1000 °C e 1200°C. A análise preliminar dos resultados de DRX mostrou que a fase HAP foi obtida nas duas temperaturas utilizadas.
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RESUMO
O presente trabalho é derivado de um projeto de pesquisa, cujo finalidade foi de verificar a potencialidade da inserção tecnológica, aqui
representada pelo software geogebra, em algumas disciplinas do ciclo básico do curso de engenharia, objetivando-se fazer a introdução
tecnológica em alguns conceitos, onde historicamente os estudantes costumam apresentar dificuldades, seja por faltar uma maior compressão
entre o que está sendo falado pelo professor e objeto visual, ou por falta de embasamento de conteúdos que são fundamentais no decorrer das
disciplinas. Dentre as finalidades da pesquisa, ressalta-se o desejo de diminuir a reprovação no ciclo básico do curso de engenharia, e a expectativa
de poder fazer uso de ferramentas que possam tornar as aulas mais atrativas, fazendo com que a mesma possa ter uma outra dinâmica,
proporcionando assim um ambiente onde haja uma maior interação entre estudantes e professor. Essa pesquisa foi feita durante o ano de 2017,
tendo o seu objeto de estudo focado nas disciplinas Bases Matemáticas, Cálculo Diferencial e Integral I e Cálculo Vetorial e Geometria Analítica. A
pesquisa tem um caráter qualitativo pois possibilita que os dados sejam analisados de forma a levar em conta o contexto e as subjetividades dos
participantes, tendo sido avaliado a proposta de intervenção tecnologia por aproximadamente 200 estudantes. A pesquisa se deu de maneira a
contemplar os conteúdos de cada disciplina com recursos tecnológicos, o que fez com que conceitos como por exemplo, Integral de Riemann,
Produto Vetorial ou Coeficiente Angular da Reta pudesse ser apresentada de maneira dinâmica, dando uma visão aos estudantes que seria
impossível ao ser utilizado somente a metodologia clássica. Dentre as etapas da pesquisa, destaca-se o levantamento de dados feito junto aos
participantes com a finalidade de verificar a aderência dos mesmos ao curso no qual estavam inscritos, nessa pesquisa ficou constatado que
muitos que estavam matriculados no curso de engenharia não o faziam pelo fato de ter uma afinidade com as ciências exatas, mas sim pelo fato
de já trabalharem em industrias na região no qual a instituição, onde a pesquisa foi feita, se localizava, ao final da pesquisa constatou-se que a
utilização do recurso tecnológico favoreceu a compreensão dos conteúdos, facilitando quase sempre o seu entendimento, como limitador da
pesquisa tivemos o fato de que os estudantes não sabiam usar o software geogebra, o que fez muita das vezes a abordagem em sala de aula ficar
em segundo plano, fazendo com que a utilização em sala de aula, tivesse um outro foco, o de aprendizagem do uso do geogebra, seja no
computador ou nos smartphones.
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RESUMO
A reciclagem de resíduos agrícolas e agroindustriais vem ganhando espaço cada vez maior, não simplesmente porque os resíduos representam
matérias primas de baixo custo, mas, principalmente, porque os efeitos da degradação ambiental decorrente de atividades industriais e urbanas
estão atingindo níveis cada vez mais alarmantes. Vários projetos de reciclagem têm sido bem-sucedidos no Brasil e dentre eles destacam-se o
aproveitamento de papel, plásticos, metais, óleos lubrificantes automotivos e industriais, soro de leite e bagaço de cana. Este estudo teve como
objetivo utilizar óleo residual proveniente da própria comunidade local de estudo e ensinar as técnicas na produção de sabão e derivados, sendo
uma alternativa sustentável e empreendedora. A metodologia estabelecida foi aplicada e desenvolvida em três fases. A primeira fase,
compreendeu na coleta e a conscientização ambiental na comunidade, que o descarte indevido do óleo ocasiona sérios problemas ao ecossistema.
A segunda fase, constou no processo experimental, na produção do sabão; além da verificação qual o melhor agregado para cada tipo de utilização
(roupa, limpeza e banho). A terceira etapa, foi o estudo comparativo do pH e características qualitativas do sabão artesanal e industrial. Os
materiais e equipamentos utilizados foram: 03 amostras de óleo, água, corante, essência aromatizante, 80g de hidróxido de sódio (Soda Cáustica),
01 balança de precisão, 01 aquecedor, 04 bastões de vidro, 04 provetas, 12 beckers, 03 peneiras, 01 PHmetro, 04 termômetros e recipientes para
o molde do sabão (formas específicas, bandejas de plástico ou embalagens longa vida). O procedimento experimental consistiu no preparo do
sabão: Inicialmente foram divididas em 04 amostras de óleo (02 amostras de óleo limpo, nunca usado; 02 amostras de óleo pouco utilizado). Foi
utilizada a balança de precisão para realizar a medição de 20g de soda cáustica (hidróxido de sódio) em 04 dos 12 beckers. Outros 04 beckers
foram acrescidos de óleo, identificados pela sua utilização para serem aquecidos até atingirem a temperatura entre 70°C. Com as divisões feitas,
óleos aquecidos, soda cáustica medida e soluções homogeneizadas, foram realizados 4 tipos de amostras: 1º. amostra: 20ml de água + 20g de
soda cáustica + 100ml de óleo limpo; 2º. amostra: 20ml de água + algumas gotas de corante e essência + 20g de soda cáustica + 100ml de óleo
limpo; 3º. amostra: 20ml de água 20g de soda cáustica + 100 ml de óleo pouco utilizado e 4º. amostra: 20ml de água + algumas gotas de corante e
essência + 20g de soda cáustica + 100ml de óleo pouco utilizado. Após todas as homogeneizações, foram depositados em recipientes de plástico,
devidamente identificados, as amostras foram armazenadas na capela, afim de obter o tempo de cura. Análises a cada semana foi realizada.
Resultados: a cada 07 dias, foram medidas o pH através do pHmetro e através da fenolftaleína, além dos parâmetros cor, cheiro e consistência.
Amostra 1: cor amarelada, textura pastosa, sem cheiro, pH 10.3 e temperatura de 20,8°C ; Amostra 2: cor azulada, textura sólida, pouco cheiro da
fragrância, pH 10.05 e temperatura de 21,2°C; Amostra 3: cor amarelada, textura sólida, sem cheiro, pH 9.55 e temperatura de 21,6°C; Amostra 4:
cor esverdeada, textura sólida, cheiro da fragrância, pH 11.56 e temperatura de 21,7°C. Dos sabões industriais, o pH variou entre pH 9.5 e 10.10 e
temperatura de 21 e 22,2°C. Conclusões: O pH das amostras foram medidas com pHmetro e pela substância fenolftaleína, que é um indicador e
após reagir com o sabão, obteve a coloração rosa, indicando pH básico. Em cada análise quantitativa e qualitativa nas amostras dos sabões
artesanais, foi verificado que as aproximações dos parâmetros, tanto da literatura e do industrial, foram obtidas a partir de 15 dias. Quanto maior
o tempo de cura, melhor as características do material em estudo. O presente estudo levou para comunidade alternativas e técnicas eco
empreendedoras.
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RESUMO
O presente trabalho busca analisar a contribuição do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense (UFF) do Campus
Niterói para o nível de alfabetização financeira de seus alunos de graduação. Buscou-se também investigar as demais variáveis que podem
influenciar o grau de alfabetização financeira dos estudantes de acordo com a literatura acadêmica. Como ferramenta de coleta de dados, foi
aplicado um questionário (escala likert) com perguntas que buscou analisar as variáveis socioeconômicas e demográficas e os construtos: atitude
financeira, comportamento financeiro e conhecimento financeiro. A metodologia foi a desenvolvida em trabalhos de Shockey (2002), O’Neill e
Xiao (2012) e Chen e Volpe (1998). O estudo buscou abordar o nível dos alunos em cada um dos construtos: atitude, comportamento e
conhecimento financeiro, bem como o nível de alfabetização financeira. De modo geral, o resultado foi bastante satisfatório, sendo o desempenho
dos alunos superior à maioria dos estudos que serviram como base de comparação. A metodologia utiliza foi a regressão dos mínimos quadrados
ordinários na análise dos dados coletados através dos questionários. Dentre os construtos, destaque para a atitude financeira que teve um
resultado extremamente positivo. Os indivíduos demonstraram ter uma predisposição para agir favoravelmente em casos de decisões financeiras
tendo em vista que suas respostas indicavam que tinham consciência sobre a importância das situações apontadas nos questionamentos. O
conhecimento financeiro também apresentou desempenho satisfatório. Os alunos foram capazes de responder a grande maioria dos
questionamentos corretamente, o que indica que possuem uma base de informações e conceitos que pode auxiliá-los nos dilemas financeiros.
Pelo que foi apontado pela pesquisa, esse conhecimento financeiro básico já havia sido adquirido pelos alunos antes de ingressarem no curso de
Engenharia de Produção da UFF. O comportamento financeiro foi o construto com menor média, mas ainda assim apresentou um desempenho
razoável. Foi o quesito que permitiu identificar mais precisamente a contribuição das variáveis tendo em vista que as respostas apresentaram um
desvio padrão elevado. Além disso, foi o construto mais impactado pelo fato de o aluno ser concluinte, ou seja, afetado pela contribuição do curso
de Engenharia de Produção da UFF. Dessa forma, vê-se que o curso consegue estimular as ações dos estudantes, convertendo o conhecimento em
prática. Quanto a contribuição das variáveis estudadas, vê-se que o sexo, a orientação financeira por parte da família e o curso de Engenharia de
Produção da UFF foram significativos e positivos para o nível de alfabetização dos alunos devido a sua contribuição principalmente no construto do
comportamento financeiro. Dessa maneira, o estudo conseguiu dar indícios do que é relevante para a alfabetização financeira dos alunos do curso
de Engenharia de Produção da UFF. Como as características da população são diferentes das de muitos Estados e do restante do País, a
generalização da pesquisa não se torna válida. Foi analisada, ainda, a percepção dos estudantes sobre o nível de alfabetização. Constatou-se que
tendem a se auto avaliar de maneira mais conservadora uma vez que na grande maioria dos casos a nota apontada no teste foi maior do que a
nota estipulada pelos alunos. Como contribuição da pesquisa, pôde ser realizado um diagnóstico acerca da contribuição do curso de Engenharia de
Produção bem como o direcionamento de futuras ações para o aumento do nível de alfabetização financeira dos alunos. Em um âmbito maior,
foram investigadas variáveis que tendem a contribuir para o nível e podem servir de base para estudos futuros mais abrangentes.
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RESUMO
Atualmente a escola tem papel de destaque para a sociedade, além do que apenas ensinar disciplinas. Ela também é responsável na formação do
cidadão por intermédio de valores como: ética, cidadania, respeito, honestidade. As instituições estão tendo que se preocupar cada vez mais com
a qualidade de seus atendimentos, além da visão do ensino. Os funcionários precisam ser atenciosos com os responsáveis e alunos, além de ser
ágeis nas resoluções dos problemas. Bom atendimento atrelado a um produto de qualidade, fideliza o cliente. O serviço ao cliente é a melhor
forma de todos os meios possíveis de dar satisfação ao consumidor por algo que ele adquiriu como um produto ou serviço. Desta forma, este
trabalho avaliou o sistema de filas no processo de atendimento em uma secretaria de um colégio particular, localizado no Rio de Janeiro, que
possui 430 alunos do maternal I ao 5º ano do ensino fundamental. O horário de funcionamento da secretaria, local focal desse estudo, é de
segunda-feira à sexta-feira, das 7h10min às 17h10min, com dois servidores para realização de diversos serviços administrativos. Por observações
dos gestores locais notou-se que a secretaria possui maior demanda entre 7h10 às 8h10, 12h30 às 14h30 e 16h10 às 17h10. Percebe-se que no
início de mês o tamanho médio da fila aumenta devido ao pagamento das mensalidades. Realizou-se pesquisa explicativa para se determinar os
fatores que influenciaram na formação das filas. A pesquisa exploratória foi utilizada para observar os efeitos que as mudanças de variáveis do
estudo poderiam impactar. Na sequência aprofundaram-se os conhecimentos práticos estudando-se trabalhos acadêmicos com foco em Teoria
das Filas sobre os modelos, M/M/1//∞/FIFO e M/M/C//∞/FIFO. Desenvolveu-se um estudo piloto com 66 clientes onde foi possível identificar as
condições logísticas para coleta de dados do sistema real. Após tal estudo desenvolveu-se o estudo de caso em si registrando 202 medições sobre
o atendimento com duas pessoas e 496 minutos de tempo de atendimento. Os dados do sistema atual foram coletados e analisados, obtendo-se
taxa média de chegada de 0,37 clientes/minuto e capacidade média atual de atendimento de 0,41 clientes/minuto. Com os dados do estudo de
caso foi possível simular outros cenários com 1 a 4 servidores. Traçou-se o gráfico entre os custos envolvidos (do empresário e do cliente) pela
quantidade de servidores (1 a 4), denotando o ponto de interção próximo de 2 servidores, com é a configuração atual. Dessa forma, os resultados
obtidos apontam para o cumprimento dos objetivos estipulados pelo empresário, com o sistema de filas atual formado por uma única fila e por
dois servidores em paralelo, em que o cliente é atendido assim que o primeiro servidor fica livre, com disciplina da fila padrão FIFO (First In, First
Out), ou seja, o atendimento é feito de acordo com a ordem de chegada. Em relação ao aumento do número de servidores de dois para três, para
se reduzir ainda mais o tempo na fila, concluiu-se que só é necessário caso haja mudança consideravelmente do sistema de fila atual. Cabe
ressaltar que o aumento de servidores incrementaria a satisfação dos clientes, entretanto, a empresa seria prejudicada financeiramente, pois teria
um acréscimo na folha salarial e aumentariam, também, o tempo e o número de funcionários ociosos. Sugere-se que a empresa invista na
capacitação dos dois funcionários atuais, para que os atendimentos possam ser agilizados, diminuindo ainda mais o tempo de espera do cliente.
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RESUMO
A aplicação de dados antropométricos no design do espaço de trabalho pode se dar tanto pelo uso direto de medidas 1D ou 2D, quanto pelo uso
de modelos humanos digitais 3D. Nesse estudo foram utilizados modelos humanos digitais 2D e 3D para avaliar o espaço ocupado e para o projeto
do layout interno de um veículo modular de transporte público que utiliza tecnologia de levitação magnética. Para isso, pessoas foram digitalizadas
simulando posturas reais adotadas em viagens de metrô. Objetivos: Apresentar a aplicação de dados antropométricos 1D e 3D ao layout interno
de um veículo de transporte público. Os dados antropométricos 1D foram extraídos do banco de dados antropométricos da população brasileira e
os dados antropométricos 3D foram obtidos por meio de um scanner 3D a laser de corpo inteiro. Um segundo objetivo desse trabalho é
apresentar a digitalização em 3D do corpo humano como ferramenta de auxilio aos projetistas na tomada de decisões. Um dos principais
requisitos do projeto era estabelecer o número máximo de pessoas por módulo do veículo. Essa era uma questão fundamental porque
determinava o peso final do veículo diretamente relacionado à capacidade de levitação magnética. Metodologia utilizada: Para estudar a
adequação dimensional dos módulos do veículo em relação a ocupação dos passageiros foram elaborados desenhos em 2D, a partir de desenhos
técnicos dos módulos do veiculo e de medidas antropométricas 1D. O estudo dimensional considerou os seguintes dados técnicos: dimensões dos
módulos do veículo; peso máximo de cada módulo com passageiros; capacidade esperada. Na concepção inicial do layout interno dos módulos a
ocupação máxima era de 12 pessoas, 8 na postura sentada e 4 na postura em pé. O espaço livre entre os pés dos passageiros na postura sentada
não era suficiente para acomodar os passageiros em pé, dificultando o equilíbrio e gerando a necessidade de mudar o posicionamento dos pés dos
passageiros sentados. Foram estudadas três alternativas de layout interno considerando: a) Ocupação por pessoas de diferentes tamanhos e
proporções; b) Portas de acesso: entrar e sair do veículo deve considerar a abertura de 1,20 m; Circulação no interior do veículo; c) Adoção de
diferentes posturas para que a cabeça das pessoas possa ser mantida em diferentes níveis de modo a evitar a sensação de confinamento e facilitar
o fluxo de ar condicionado dentro da cabine de passageiros. O uso de um scanner 3D a laser de corpo inteiro possibilitou a criação de modelos
humanos digitais de usuários em diferentes posturas usando diferentes acessórios como mochilas, bolsas etc. Resultados e conclusões: Ao
comparar as duas abordagens, a 3D apresentou respostas mais adequadas quanto à capacidade máxima de pessoas, ao projeto do sistema de
fluxo de ar e aos espaços ocupados por diferentes grupos de pessoas em diferentes posturas funcionais. Desse estudo pode-se concluir que o peso
nunca será constante e pode variar entre 859,4 Kg e 1005 Kg por veículo. Esse estudo também deve considerar o peso de pertences pessoais como
mochilas (média de 5 Kg por pessoa). Existem modos de se controlar a ocupação horizontal (mais e mais pessoas entrando no veiculo), mas nunca
a ocupação vertical (estatura das pessoas transportadas). Assim, a referência de peso é essencial para definir a robustez do sistema desenvolvido.
O uso da digitalização humana em 3D foi essencial na definição do layout interno, tornando a visualização da ocupação da cabine mais precisa.
Quando os modelos humanos digitalizados foram aplicados aos mockups virtuais do módulo de passageiros, foi possível observar que as soluções
propostas pela antropometria 1D levaram a um maior número de passageiros, por não considerar as posturas assumidas, bem como os acessórios
utilizados pelas pessoas durante viagens realizadas de trem e metrô.
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RESUMO
Nos dias atuais pode-se notar uma falta de zelo com o meio ambiente, onde em conjunto o crescimento populacional, percebe-se que o número
de resíduos, só aumentaram com o passar dos anos. Esta pesquisa teve como objetivo de estudo demonstrar o reaproveitamento dos resíduos
provenientes da filetagem do peixe como adubo orgânico para hortas. A importância da pesquisa decorre da discussão de uma visão sustentável
para o meio ambiente, no qual esses resíduos são descartados de forma irregular, onde, durante o processo de filetagem são gerados resíduos,
como cabeças e carcaças, que comumente são descartados, determinando grave problema ambiental. Desta forma, visou-se apresentar uma
alternativa sustentável para o descarte deste resíduo de pescado gerados em grandes indústrias, onde pode-se estender à feiras e restaurantes
que façam uso do mesmo, para diminuir ao máximo os impactos ambientais. Com base em toda esta visão de preservação ao meio ambiente com
o aproveitamento de resíduos e visando um dos grandes problemas do século XXI que seria o grande desperdício de rejeitos em geral, colocamos
em questão o descarte do peixe, o qual traz grandes malefícios para o ambiente se descartado irregularmente. Como uma iniciativa de reverter
este quadro utilizou-se ferramentas nesta pesquisa, como o diagrama de ishikawa para melhor visualização e entendimento da importância do
projeto de aproveitamento deste resíduo, onde com o diagrama pode-se analisar mediadores de um efeito do problema, no qual o método
utilizado no desenvolvimento do trabalho foram as pesquisas e análises em uma horta de cheiro verde, que foram avaliadas diariamente. As
causas foram constatadas a partir de análises e pesquisas, a qual pode-se perceber que muitas empresas na região norte e na extensão brasileira
não dão uma destinação correta ao descarte dos resíduos que a filetagem produz, prejudicando o lençol freático, rios e solo, assim pretendeu-se
com este estudo, dar uma destinação sustentável para esta problemática. O equipamento utilizado neste trabalho, foi um protótipo de estufa,
construído a partir de folhas de compensado, tela moeda e duas lâmpadas incandescentes. Materiais como pilão e/ou liquidificador para triturar a
carcaça do peixe foram também usados. Bem como, terra preta e as misturas de adubos para complementar o estudo: I- Esterco de galinha + Terra
preta; II- Babaçu + Terra preta; III- Adubo de peixe + Terra preta; IV- Esterco de galinha + adubo de peixe + Terra preta; V- Babaçu + adubo de peixe
+ Terra preta; VI- Esterco de galinha + adubo de peixe + babaçu + Terra preta. O meio ambiente juntamente com os agricultores são os maiores
beneficiários com este trabalho, uma vez que, a produção de hortaliças é a atividade que mais se identifica como opção de agronegócio para os
produtores rurais possibilitando o aumento da renda e de competitividade dos negócios produzidos na pequena, média e grande propriedade
rural. A pesquisa pode concluir que o adubo de pescado é uma boa alternativa para os agricultores pois como evidenciado pelas amostras IV, V e
VI, onde ambas possuíam o adubo de pescado, pode-se presenciar uma evolução significativa na plantação, onde leva-se 45 dias para colheita, e
com a mistura dos adubos, a colheita foi feita com 20 dias, e suas folhas apresentavam- se com um estado sadio, o que pode ser associado a
quantidade de nitrogênio presente no adubo do pescado evidenciado pelas folhas sadias e verdes. As amostras I, II e III foram também colhidas
com 20 dias, mas como pode-se observar pelas imagens e gráficos, a evolução não foi tão significativa, onde a amostra III contendo apenas adubo
de peixe e terra preta, apresentou um baixo crescimento com relação aos demais. As amostras I e II não continham adubo de pescado, e mesmo
sendo colhidas em 20 dias, não estavam com o mesmo centímetro das amostras IV, V e VI que apresentaram amarelamento das folhas nesse
intervalo de 20 dias. Assim o adubo de peixe é um facilitador para a agricultura.
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RESUMO
A pesquisa buscou uma investigação de um filtro feito com caroço de manga como carvão ativado, para o tratamento de diferentes qualidades de
água: água da chuva e água do rio, no que diz respeito para o consumo humano. Tendo em vista, a elaboração de filtros com um baixo custo
econômico e com matéria prima regional, como o caroço do açaí, o caroço da manga proporciona uma nova proposta de carvão ativado; frutas
muito consumida em nossa região. É uma vez que estudos comprovam o poder de adsorção destas matérias primas, pretendeu-se descobrir sua
capacidade filtrante. Desta forma, o projeto almejou a obtenção de um filtro simples, para alcançar a purificação de diferentes qualidades de água,
que foram analisadas, através da Portaria MS nº 2.914, de 12-12-2011 que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade
da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, evidenciando análises como: pH, sólidos dissolvidos totais, sabor, odor teor de
cloro residual, matéria orgânica, turbidez, coliformes termotolerantes e coliformes totais. Visando um bem tão precioso que nos últimos anos tem
ganhado uma atenção pela questão do desperdício e um possível esgotamento, há sempre a necessidade da busca pela qualidade, redução do
desperdício, bem como a necessidade de reutilização de bem. Atentando-se também para uma questão ambiental, onde os frutos da manga
geram resíduos do processo de despolpamento e posteriormente lançados ao lixo. Almejou-se uma investigação no que diz respeito a qualidade
das águas analisadas, com uma nova proposta de carvão ativado com resíduos vegetais da grande Belém. A pesquisa teve suas análises realizadas
em diferentes laboratório, sendo que para a ativação dos caroços de manga e confecção dos filtros, foram realizados no laboratório da própria
instituição e para a leitura dos parâmetros de potabilidade em água, como: coliformes termotolerantes, coliformes totais, matéria orgânica,
turbidez, cloro residual, odor, sabor, sólidos dissolvidos totais e pH,os mesmos foram realizados no laboratório Multianálise S/S LTDA, local de
referência para análise dos parâmetros realizados em água, e fundada em 2000, na cidade de Belém. Os resultados obtido nesta pesquisa foram
bem promissor, em comparação com o que encontra na literatura sobre um outro tipo de filtro de resíduo vegetal, o filtro de açaí. Pode- se
evidenciar uma boa resposta para o filtro de manga evidenciado por imagens que registraram de forma visual, o bom desempenho do filtro de
manga no âmbito da turbidez e também através dos parâmetros de potabilidade analisados. As análises com as águas filtradas no filtro de caroço
de manga mostrou que o mesmo é capaz de alterar os parâmetros tornando a água potável, desde que a quantidade de carvão seja maior que a
usada no teste (15 gramas). O resultado das águas do rio e da chuva antes e depois de filtrado, levando em consideração que no filtro estava
presente 15 g aproximadamente de carvão ativado pulverizado de manga foram bem promissores: para a água da chuva, faltou apenas o
parâmetro de pH para que a água fosse considerada potável, onde mesmo após filtrada não atende a legislação, que tem como valor correto para
a água potável entre 6-7 e o da chuva antes de ser filtrada era 5,3 e depois de filtrada passou para 5,6. O uso de NaOH para a ativação do carvão
pode ter interferido no processo tornando o meio mais ácido que esperado, devido a liberação de H+. Na água do rio os parâmetros que
impossibilitaram a água de ser potável foram “cor”, “turbidez” e “ferro”, onde na legislação para cor é 15uC, a água do rio antes de ser filtrada
estava em 160 uC e após a filtragem ficou em 131 uC. Turbidez que na legislação é 5 ntu, e antes da água do rio ser filtrada estava em 15,31 ntu e
após a filtragem ficou em 14,55 ntu e o parâmetro Ferro, onde na legislação é 0,3 mg/L e na água do rio antes de ser filtrada estava 1,07mg/L e
após a filtragem ficou em 0,82 mg/L. Os resultados foram bem positivos
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RESUMO
O processo de tomada de decisão é reconhecido quando há dois ou mais caminhos a ser seguido que pode ocorrer sem que necessariamente seja
reconhecida uma oportunidade para toma-la. Dentro desse cenário se encontra uma racionalidade limitada, proposto por Simon, que foi
construída a partir da premissa de dinâmica do sistema econômico, em que não apenas as ações dos agentes econômicos mudam ao longo do
tempo, mas também o próprio ambiente em que atuam. Max weber em seu estudo sobre a origem do capitalismo moderno, via como premissa
para sua existência, a "contabilidade racional do capital como norma para todas as grandes empresas lucrativas que se ocupam da satisfação das
necessidades cotidianas". Dessa forma, a capacidade de predição dos eventos futuros torna-se impossível, em virtude da incerteza sobre as
condições futuras do ambiente. Além da incerteza quanto à probabilidade de ocorrência de eventos futuros, o argumento de racionalidade
limitada assume também que os agentes não possuem capacidade de obter e processar todas as informações relevantes para a tomada de
decisão, tendo em vista a complexidade do sistema em que estão inseridos. Na falta de um direcionamento para a tomada de decisão, surge a
engenharia econômica como forma de solucionar através de um conjunto dos métodos utilizados nas análises estudadas e das técnicas
empregadas na escolha da melhor alternativa. Os resultados são cortejados com o objetivo de se apurar a melhor alternativa economicamente
viável e aquela que, em longo prazo, propicia a maior rentabilidade e/ou menor custo. Em um mundo globalizado onde as pequenas e micro
empresas movimentam uma grande porcentagem da economia, há ainda, poucos estudos voltados para as micro e pequenas empresas. A
proposta dessa pesquisa se baseia em verificar, através de entrevista e consultoria, nesses negócios familiares e pequenos investidores se existe a
aplicação de engenharia econômica, preocupação com custo/benefício em seu sistema produtivo ou de serviço e os fatores cognitivos que os
levam a estabelecer a precificação de seus serviços/produtos ofertados ao mercado. Assim será possível proporcionar e mostrar ao
microempreendedor a necessidade e importância de realizar um estudo prévio para obter sucesso em seu empreendimento e mostrar que essas
pequenas empresas compõem uma grande porcentagem que contribui para o desenvolvimento econômico brasileiro. A metodologia utilizada foi
entrevista semiestruturada na utilização de um roteiro previamente elaborado, optando por uma investigação qualitativa com abordagem
multimetodológica, a partir de técnicas de recolha de dados a observação, a análise documental, entrevista semiestruturada e posterior conclusão
dos dados analisados. O objetivo neste trabalho consiste na análise sobre roteiros de jovens empreendedores e microempresas, empresas
familiares e pequenos negócios para verificar a utilização de estratégias de engenharia econômica e análise de tomada de decisão visando
desenvolver uma metodologia que permitisse subordinar essa tecnologia ao fim da empresa, que é obter lucro, conseguindo dessa forma uma
integração - na própria empresa - dos meios ao fim. Desse modo, a Engenharia Econômica passa a ser cada vez mais utilizada à medida que se
desenvolve na empresa moderna a necessidade da racionalização.

Título:

ESTUDO COMPARATIVO DO TEOR DE ÁLCOOL NA GASOLINA EM POSTOS DA CIDADE DO RECIFE

169

Autor(es) Marcela Maria dos Santos Salvador; Flavia Garrett Azevedo; Ueslley Nascimento de Oliveira; Danilo Emidio de Souza
Cavalcanti; Flávia Gonçalves Domingues Ferreira
E-mail para contato: flaviagarrett@bol.com.br
IES: ESTÁCIO RECIFE
Palavra(s) Chave(s): Combustíveis; gasolina; álcool; legislação.
RESUMO
A gasolina é um produto complexo, cuja composição e características dependem basicamente da natureza do petróleo que o gerou, dos processos
de refino e das especificações de desempenho. Assim, o presente projeto teve como finalidade coletar e analisar amostras aleatórias de 10% na
região metropolitana da cidade do Recife; através da comprovação experimental e estudo comparativo da composição do álcool de cada amostra
de gasolina. Além de verificar se os postos de combustíveis estão cumprindo a lei 10.203/01, atualizada no dia 05 de março de 2015, sob a
prescrição da adição de álcool na gasolina comum a nível de 27% e para a Premium 25%; sendo a ultrapassagem, considerada um
descumprimento da lei vigente. A metodologia estabelecida foi desenvolvida em duas fases, constituídas por etapas sucessivas e dependentes. A
primeira fase compreendeu na caracterização da gasolina, estudar e identificar a quantidade de álcool, pH e temperatura de cada amostra. A
segunda fase, constou na obtenção dos dados experimentais e realização do estudo estatístico. No Procedimento experimental, foi colocado 1
Litro de gasolina e água em béquer separados. Utilizando a pipeta graduada, foi coletado 50 ml de água, que foi posto na proveta. Com outra
pipeta, separou 50 ml de gasolina, anexada a proveta que continha água. Transferido o conteúdo para o erlenmeyer e com o auxílio do funil, foi
homogeneizado a mistura com o bastão de vidro, e procrastinado na proveta. Esperou dois minutos para que a solução estabilizasse. Logo após,
verificou a variação da solução inicial para final. Na obtenção dos dados, aplicou o cálculo matemático. Os Resultados foram coletados através dos
seguintes dados: Início da solução = Medição quantitativa, leitura qualitativa; Término da solução = Leitura da escala de volume, qualitativa;
Diferença (ml) = Valor inicial da substância – Valor final da solução; Diferença (%) = diferença (ml) x 100/ volume da substância (50ml) e a diferença
em porcentagem, que só foi realizado em apenas uma das soluções. A análise foi realizada apenas para o teor de álcool, porém muitos postos
utilizam solventes na gasolina. Das amostras coletadas, o percentual de álcool ficou entre 12% e 33%. A temperatura antes da análise foi de 22,1° C
e após 23,1° C. O pH da gasolina foi de 7,24(antes do experimento) e 9,16(pós experimento). A Coloração pré experimental, amarelado e
alaranjado e pós experimental, amarelo claro e escuro. Conclusões: Durante o processo experimental, ocorreu a separação das moléculas do
álcool e da gasolina ocasionada pela água. O álcool por ser solúvel na água, ele se homogeneíza e transforma em uma solução heterogênea. No
início será uma solução trifásica e passará a ser bifásica. Dos postos de combustíveis avaliados, dois foram reprovados. Nos aspectos mensurados
de forma qualitativa e quantitativa realizadas pré e pós processo experimental, além do estudo Estatístico; corroboraram no estudo comparativo
dos resultados das amostras com a legislação vigente. As alterações realizadas nos combustíveis causam danos a motos e carros, podendo
provocar mal funcionamento, ou até mesmo danos em peças.
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RESUMO
O presente projeto propõe uma pesquisa experimental a respeito da resistência a corrosão dos vergalhões CA-25 e CA-50, presentes nas
armaduras de concreto armado, à chuva ácida. Para isso, serão utilizados ácidos como o ácido clorídrico, ácido sulfúrico e ácido nítrico para a
criação de soluções eletrolíticas de pH=3, pH=4 e pH=5, que simule a ação deteriorante da água da chuva ácida nesses diferentes níveis de pHs.
Foram realizados vários ensaios de imersão em laboratório químico, com o objetivo de analisar a perda de massa dos cupons. Após a fase dos
ataques com ácido, na imersão dos cupons, verificou-se qual tipo de corrosão que a solução eletrolítica causou através de uma análise por
microscopia óptica e de varredura. Os locais onde foram realizadas e analisadas as experiências do estudo são os laboratórios da Faculdade Estácio
de Belém e os laboratórios do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA). Os materiais de estudo utilizados para fazer os
corpos de prova foram os vergalhões do tipo CA-25 e CA-50 com bitolas de 12,5 mm e 10 mm, respectivamente, bastante utilizados na construção
civil, os quais foram submetidos a ensaios de imersão total de corpos em soluções eletrolíticas sintética durante 30 dias, utilizou-se como
referência para se fazer as análises de perda de massa a norma ASTM TM0169 / G31 - 12ª , com a finalidade de se obter dados quantitativos que
consistirão em uma base para a criação de tabelas e gráficos que mostraram sua taxa de corrosão e as suas perdas de massa ao longo do tempo,
conseguindo se assim avaliar a resistência desses vergalhões à corrosão. Como resultado do estudo, obtemos os dados necessários para avaliar
resistência à corrosão dos vergalhões CA-25 e CA-50 pelos agentes corrosivos da água da chuva e qual tipo de corrosão que esses agentes
agressivos causaram neles, para que se possa compreender melhor esse fenômeno químico que ocorre espontaneamente e que pode causar
grandes problemas socioeconômico como: prejuízos financeiros com custos para manutenção e restaurações das estruturas danificadas, e
insegurança das pessoas que utilizam esses imóveis, pontes entre outras construções ameaçadas que portam o concreto armado, os quais, quando
estão em níveis críticos, podem causar danos irreversíveis à sociedade como acidentes fatais e mortes.
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RESUMO
A utilização dos óleos essenciais em diversas áreas, tais como na medicina, na perfumaria, na indústria de cosméticos, entre outras, vem crescendo
significativamente no cenário nacional, devido ao favorecimento da biodiversidade dos recursos naturais e centros de pesquisa especializados. O
Brasil tem lugar de destaque na produção de óleos essenciais e, ao lado da Índia, China e Indonésia, é considerado um dos quatro grandes
produtores mundiais. Nesse sentido, o propósito deste trabalho foi estudar e analisar, em escala laboratorial, algumas técnicas de extração à
quente e a frio destes óleos essenciais, buscando meios de otimizar o processo de produção, afim de produzir em quantidade suficiente para que o
óleo extraído seja utilizado na produção de sabão ecológico, conferindo fragrância ao mesmo. Para tanto, folhas de eucalipto foram usadas como
matéria-prima, já que se trata de uso da folhagem e que a mesma não é utilizada pela industria de madeira, caracterizando assim como um insumo
de baixo custo. As folhas foram separadas e secas, a fim de que se perdesse a maior quantidade de massa de água possível, logo após foram
pesadas para que o rendimento pudesse ser calculado. Em seguida foram submetidas aos processos de destilação por vapor de arraste (simples e
com coluna de fracionamento), para extração do óleo. Os resultados mostraram que na destilação simples, obteve-se um volume considerável de
destilado, em torno de 150 mL, porém com baixa concentração de óleo (menos de 1%) e maior concentração de hidrolato. Já na destilação
fracionada, obteve-se um produto bem concentrado, mas em menor volume cerca de 50 mL, com 2,5% de óleo em relação ao volume de destilado
obtido. Além dos testes iniciais de rendimento, também foram testados os tipos de água utilizados no processo, água natural, água destilada e
deionizada. Os resultados mostraram que dentre as três, a água deionizada foi a que mostrou um resultado mais satisfatório, visto que, por
apresentar-se mais pura e livre de contaminantes, proporcionou como resultado um óleo com qualidade superior aos demais testes com água
comum e água destilada. Os dados preliminares encontrados até o momento mostram que as técnicas de extração ainda precisam ser estudas a
fim de melhorar os rendimentos de produção. No entanto, os resultados encontrados estão dentre os valores de rendimento encontrados na
literatura. Estudos realizados no Departamento de Engenharia Florestal da UFV mostram que os rendimentos comerciais giram em torno de 1% a
1,5%, sobre o peso do material destilado. A fim de otimizar o processo de extração e minimizar gastos de produção do óleo de eucalipto, estudouse também métodos de extração a frio. Esse processo consiste em macerar ou cortar a matéria-prima e em um frasco âmbar e adicionar uma
solução álcool-Glicólico e deixar descansar durante 7 dias, em seguida separa-se o solvente. Nesses testes foram usados glicerina e álcool cereal na
proporção de 71,4% e de 28,6%, respectivamente. Essas proporções foram as que apresentaram os melhores resultados até o momento.
Entretanto, outras proporções ainda estão em estudos. Após o período de extração, foi observado que o solvente adquiriu o aroma e cor da
matéria-prima utilizada. Os resultados mostraram que o rendimento para as essências de limão, coentro e hortelã obtiveram o mesmo rendimento
que foi, aproximadamente, 78,57%. Quando essas matérias-primas foram substituídas pelas de eucalipto o rendimento diminui
consideravelmente, ficando em torno de 39,28%, esse baixo rendimento pode estar associado ao fato de que a folhas estavam secas, testes ainda
estão sendo realizados com as folhas previamente hidratadas a fim de estudar se isso influencia no rendimento do produto. Além disso, esses
resultados permitirão uma conclusão quanto ao uso de matérias-primas mais hidratadas (limão, coentro e hortelã) apresentarem melhores
resultados, em termos de rendimento, do que os menos hidratados.
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RESUMO
O presente artigo trata de uma etapa do Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica (PPIC) e tem como objetivo principal avaliar criticamente a
integração do sistema ferroviário metropolitano com os demais modos de transportes e com o ambiente urbano no entorno na Estação Pedro II,
principal ponto de integração intermodal da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Para isso, apresenta uma análise do perfil dos usuários, com
foco no deslocamento, do sistema de transporte público do Terminal Ferroviário Dom Pedro II bem como os terminais de transporte metrô, trens,
ônibus, da Região da Central do Brasil. Trata-se de uma pesquisa quali quanti com levantamento de dados com base em questionários. Foram
coletados dados socioeconômicos, bem como de local de origem e destino dos passageiros e de percepção do sistema. Com base nesses dados, foi
definido o perfil da demanda do sistema, bem como a matriz Origem/Destino com um mapa de linhas de desejo e uma relação de indicadores de
diagnóstico do Sistema de Transporte Público da região estudada. Na elaboração do diagnóstico do Plano Diretor de Transportes Urbanos de 2015
foram identificados 57 locais onde se realizam integrações modais e intermodais, na maior parte das vezes de forma improvisada ou espontânea.
Também, em geral, nestes locais não existem terminais, estações ou estruturas adequadas para garantir a circulação dos usuários de forma
eficiente e segura, apresentando problemas de iluminação, acessibilidade, informação, segurança física, viária, saneamento, conforto, etc. Sobre
este cenário constatado em 2012 sabe-se que não houve relevantes intervenções capazes de corrigir as falhas apontadas, porém, a implantação de
novos projetos de transportes como o VLT, os corredores de BRT (TransCarioca, TransOlímpico e a ampliação do TransOeste), bem como a Linha 4
do Metrô e as novas linhas seletivas para ônibus, seguramente criaram um novo cenário, ampliando,melhorando ou alterando pontos de
integração, o que torna recomendável a elaboração de um novo levantamento e avaliação considerando esta nova realidade. O objetivo do
trabalho foi atingido à medida que as informações coletadas poderão ser insumos para a tomada de decisão de novas intervenções físicas que
favoreçam a integração modal e que apontem possíveis soluções para a mobilidade sustentável.
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RESUMO
O capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) é uma gramínea forrageira que possui elevado potencial de produção de biomassa. Durante
muitos anos, o capim-elefante foi empregado, quase exclusivamente na produção animal, para formação de capineiras, sendo utilizado na forma
de verde picado e silagem. Com o desenvolvimento da tecnologia de pastejo rotativo e visando a intensificação da produção de leite e carne,
aumentou-se o interesse pela sua utilização na formação de pastagens. Recentemente, em função do elevado potencial de produção de biomassa
do capim-elefante, outra utilização tem sido proposta, caracterizada pela sua transformação em carvão. O carvão vegetal produzido do capimelefante poderá substituir o carvão artesanal (carvão vegetal do eucalipto) extraído de forma predatória de florestas nativas, ao qual tem
provocado danos ambientais tais como acelerado assoreamento e consequente morte de diversos rios. O trabalho foi desenvolvido no Laboratório
de Engenharia Econômica do Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
(LEAG/CCTA/UENF), em Campos dos Goytacazes. O plantio do experimento foi realizado no dia 26/04/2010 no Centro Estadual de Pesquisas em
Agroenergia e Aproveitamento de Resíduos, localizado em Campos dos Goytacazes, RJ, no município de Campos dos Goytacazes/RJ em uma área
de 2418m2 (46,5m x 52,0m) contendo três blocos com sub-subparcelas de 3m de comprimento por 3m de largura. Foram utilizados os genótipos:
Cubano Pinda, Merker Pinda, Merker 86 México, Cameroon Piracicaba, Guaçu IZ2 e Roxo Botucatu. O delineamento estatístico experimental
utilizado constitui-se de Experimentos Fatoriais em Blocos Causualizados no Modelo de Parcelas Subdivididas, compostos de dois fatores, a saber:
Fator I (parcelas): Variedades - Genótipos - 6 clones, Fator II (subparcelas): Nitrogênio - 5 níveis (145, 290, 580, 1160 e 2320) sendo as adubações
realizadas nos dias: 24/08/2011, 15/09/2011, 17/10/2011, 17/11/2011, 09/12/2011, 20/03/2012 e 26/03/2012. A análise da regressão foi utilizada
como forma de verificar as caracteristicas morfoagronomicas desses seis genotipos mediante a aplicação de adubação nitrogenada. O método da
análise de regressão pode ser usado para situações em que exista uma relação funcional entre duas variáveis, sendo uma considerada dependente
de uma ou mais variáveis independentes e a posição dos pontos experimentais em um diagrama de dispersão pode sugerir a forma da relação
funcional e, neste caso, facilitar a escolha do modelo estatístico a ser usado. Segundo Werkema & Aguiar (1996) de uma maneira geral, a análise
de regressão pode ser utilizada com vários objetivos, dentre os quais é possível destacar: Descrição, Predição, Controle e Estimação. Após a análise
de variâncias as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Algumas características merecem destaque: a Produção de
Matéria Seca da Planta Integral, Produção de Matéria Seca da Ponta, Produção de Matéria Seca da Lenha, Percentagem de Matéria Seca da Planta
Integral, Percentagem Matéria Seca da Ponta e Percentagem de Matéria Seca da Lenha. As análises estatísticas tais como Regressão e ANOVA,
demonstraram que a adubação Nitrogenada, em seus diferentes níveis fazem com que haja diferença significativa na produção do capim-elefante,
demonstrando assim grande viabilidade econômica de seu uso para fins energéticos.
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RESUMO
Diversos serviços presentes no nosso cotidiano envolvem, direta ou indiretamente, a espera em uma fila. Um dos grandes desafios em sistemas de
fila é o dimensionamento ideal do serviço, de maneira que os interesses dos clientes e dos gestores possam ser atendidos da melhor forma.
Geralmente, a oferta de serviço com qualidade compreende na correta identificação das expectativas e necessidades dos clientes,
dimensionamento e disposição dos recursos do sistema sob estudo em função da demanda dos clientes. Neste contexto, a utilização da Simulação
surge recentemente como um ferramental valioso para resolução de tais problemas, sendo cada vez mais adotadas por diversos segmentos da
sociedade. Dada a busca contínua pela excelência em gestão na atualidade, a pesquisa justifica-se pela atualidade e importância do tema. A
presente pesquisa consiste na aplicação da Simulação de eventos discretos no departamento de serviços de suporte ao usuário, e tem por objetivo
principal a obtenção do melhor esquema de atendimento no setor de atendimento da IES através de um modelo computacional de simulação. Os
dados utilizados foram obtidos de registros eletrônicos e observações in loco, de maneira a coletar informações referentes à taxa de chegadas (TC)
de usuários no serviço, o tempo de atendimento (TA) e o tempo total no sistema (TS). Em um primeiro momento, realizou-se uma análise e
tratamento dos dados, consistindo nas etapas de identificação e remoção de outliers, verificação da hipótese de independência por intermédio do
coeficiente de correlação Pearson, investigação da inexistência de variações nas amostras com apoio do método ANOVA e a aplicação do teste de
média Turkey de maneira a verificar quais os dias que apresentaram diferença, considerando-se um nível 5% de significância. Posteriomente, a
modelagem dos dados foi apoiada pelo Input Analyzer da ferramenta Arena ® da Systems Modeling Corporation, de modo a identificar a
distribuição de probabilidade com a melhor aderência. Assim, avaliou-se a hipótese de nulidade em que o TC segue uma distribuição Weibull
enquanto que o TS possui comportamento LogNormal. Tendo como variável de estudo o tempo na fila, o modelo de simulação foi executado para
um período de 9 horas, onde para cada experimento foi gerado 5 repetições, cada uma com 10 elementos amostrais. Foram considerados 6
cenários de simulação (c_ij), tendo como base os recursos (i), divididos em 2, 3 e 4 atendentes, e as demandas, segmentadas em dois níveis: um
nível padrão (j=1) e outro acrescido de 30% (j=2). Para a verificação dos resultados utilizou-se o método trace. Já a validação do modelo, os dados
reais foram comparados com os sintéticos com apoio do Teste t de Student. Os resultados obtidos com o apoio do método ANOVA fatorial
indicaram que o tempo de espera na fila foi influenciado por um determinada combinação dos níveis dos fatores, Demanda e Recurso. Assim, com
base no teste de Tukey, buscou-se identificar quais cenários diferem entre si, a uma confiabilidade de 95 %. Têm-se, portanto, os seguintes valores,
representados pelo tempo médio na fila e desvio padrão, respectivamente: c_12 = 18,52 ± 3,26; c_13 = 2,07 ± 0,26; c_14 = 0,29 ± 0,22; , c_22 =
69,61± 12,57; c_23 = 14,75± 2,76 e c_24 = 1,87± 0,7. Conclui-se, então, que independente do nível da demanda o desempenho do sistema é o
mesmo para 4 (com 30% a mais de demanda) ou 3 funcionários. De maneira similar, independente da demanda, o tempo de espera na fila não
muda quando utiliza-se 3 (demanda superior em 30%) ou 2 atendentes. Em contrapartida, os demais cenários apresentaram evidências
significativas no tempo de fila.
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RESUMO
O crescimento da população e o estímulo ao consumo de produtos industrializados descartáveis têm aumentado a quantidade e a diversidade dos
resíduos urbanos, dentre os quais o poli(tereftalato de etileno) – PET, o qual se destaca com percentuais cada vez maiores na composição do lixo
urbano. Processos de reciclagem desta resina plástica têm sido estudados no sentido de viabilizar uma forma de reduzir o montante deste resíduo
nos lixos urbanos. A reciclagem química desse poliéster é bastante interessante do ponto de vista industrial. Os principais métodos de
despolimerização empregados são hidrólise, glicólise, metanólise e aminólise. Quando a despolimerização do PET é realizada por meio da
hidrólise, os produtos obtidos são o ácido tereftálico (PTA) e etileno glicol (EG). No Brasil, a resina de PET virgem é produzida principalmente a
partir dessas substâncias. O PTA também pode ser usado para a produção de resinas alquídicas, empregadas no setor de tintas. Assim a partir da
reciclagem química do PET, a importação e o custo das matérias-primas para síntese desse polímero podem diminuídas. Este trabalho tem como
objetivo otimizar o processo de reciclagem química do PET pós-consumo por meio da hidrólise alcalina, investigando o efeito da concentração da
solução de hidróxido de sódio, temperatura, tempo de reação e presença de tensoativos sobre o rendimento da reação de despolimerização do
PET, na forma de pellets e flakes. A Metodologia para atingir os objetivos propostos no projeto foram realizados ensaios com amostras de PET
reciclado de origem pós-consumo. Amostras de PET pós-consumo, na forma de flakes e pellets fornecidas por indústria de reciclagem local. O
procedimento experimental, seguiu com a preparação das amostras de PET. Inicialmente amostras de PET foram lavadas com detergentes para
remoção de possíveis contaminantes, principalmente restos de adesivo utilizado na fixação dos rótulos das garrafas remanescentes nos flakes.
Posteriormente, os fragmentos de PET secados em estufa à 50ºC por 15 minutos. No planejamento experimental, foi observado a influência do
tempo de reação, da concentração de hidróxido de sódio, temperatura sobre o rendimento da reação. Para a avaliação estatística dos resultados
foi utilizado o programa Statistica versão 7.0. Dos resultados, a caracterização do ácido tereftálico será comprovada por meio da espectroscopia
vibracional de absorção no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio ( 1 H RMN)
comparando-se, em seguida, suas propriedades com as do PTA comercial. Com o desenvolvimento das novas metodologias na obtenção do PTA
espera-se obter novas rotas químicas que sejam mais viáveis que as tradicionalmente conhecidas, elevando o rendimento desse produto. Aliado a
isso, existe uma preocupação com a grande oferta de PET pós consumo descartado no ambiente, portanto a reciclagem química constitui-se em
mais uma alternativa econômica e ambiental para a problemática de embalagens plásticas. Este projeto favorece fortes interações com indústrias
recicladoras e produtoras de polímeros, relacionadas a reciclagem química do PET, cujo produto produzido nesse processo, ácido tereftálico (PTA),
que pode ser utilizado para polimerização da própria resina de PET, diminuindo o consumo do PTA de origem petroquímica. Outra aplicação do
PTA, oriundo da despolimerização do PET, é na produção de resinas alquídicas, empregadas no setor de tintas.
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RESUMO
Neste trabalho é desenvolvido uma aplicação das Cadeias de Markov com objetivo de análise e previsão dos índices de probabilidades de estados
relacionados aos impactos de baixo, médio e alto risco em obras de construção civil. Os riscos de uma obra de construção civil podem ser
categorizados mediante uma hierarquização através da Estrutura Analítica dos Riscos (EAR) ou Risk Breakdown Structure (RBS), nesse contexto,
destaca-se a matriz de Sommerville como método de hierarquização e identificação de probabilidades. A matriz de Sommerville indica três níveis
de probabilidade e de gravidade (A - baixo, B – médio, C – alto) e igualmente, três níveis de risco ou prioridade de intervenção (1 – baixo, 2 –
médio, 3 – alto). O desenvolvimento metodológico foi baseado em simulações da Cadeia Markov, tendo as Equações de Chapman Kolmogorov
como estrutura matemática. Os dados probabilísticos utilizados foram identificados através do método de análise da matriz de probabilidade e
impacto. A simulação de Cadeias de Markov foi utilizada como parâmetro e previsão para os acontecimentos e medidas que devem ser tomadas
com o objetivo de prevenção dos riscos, essa técnica estocástica aliada a um gerenciamento de riscos eficiente proporciona melhores resultados e
cumprimento do cronograma proposto. As simulações foram desenvolvidas pelo software Matlab 4.0, sendo possível conhecer as probabilidades
de ocorrência dos estados dentro de um período de 12 meses. Os setores em estudo que podem ser comprometidos em uma obra, com base na
ocorrência de certos fenômenos e impactos de diferentes situações de uma construção civil, são: Custo, Cronograma e Qualidade. Neste caso,
foram edificadas representações que descrevem respectivamente os estados de baixo, médio e alto impacto. A representação numérica dos
estados dentro de uma obra, e as probabilidades de acontecimentos dos impactos do estado atual de uma obra de construção civil, foram
baseados na matriz de transição de estados de Markov e nas matrizes de Sommerville respectivamente, as probabilidades atribuídas para os
estados atuais, foram de 40%, 30% e 30% respectivamente. De posse desses dados, uma a rotina computacional foi desenvolvida baseanda nos
processos markovianos e as probabilidades de transição de estados mensuradas pelo método de análise de riscos (Matriz de Sommerville). Os
resultados encontrados para os estados foram 42,83%, 32,16% e 25%, respectivamente. Essas probabilidades representam possibilidades em que
determinados setores de uma obra de construção civil podem ser afetadas em um prazo de 12 meses, ou seja, o gestor de posse dessas
estimativas implementará medidas preventivas, com o objetivo de redução de riscos, e aumento de produtividade e segurança no
empreendimento. Portanto, o presente aborda um método de gerenciamento de riscos eficiente dentro da construção civil, através de métodos
de simulação que proporcionem resultados satisfatórios para avaliações futuras, a partir dos estados atuais como percebemos durante a aplicação
dos Processos Markovianos, sendo importante para a saúde e segurança do trabalho no setor da construção civil.
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RESUMO
Esse artigo tem como objetivo apresentar as funcionalidades do software MACRO (Módulo de Análise e Controle de Riscos Operacionais), utilizado
como ferramenta de suporte na gestão de riscos corporativos. Para tanto, através de uma revisão bibliográfica, os conceitos e metodologias de
riscos e gestão de riscos são apresentados para embasar a análise qualitativa do software, o qual foi desenvolvido de forma a atender as
necessidades das diversas corporações em seus diversos seguimentos de negócios. O software MACRO conta com uma estrutura de inserção e
armazenamento de dados que possibilita a geração de indicadores para análise dos riscos classificados. Esses indicadores, presentes nos menus do
software, suportam as equipes de gestão de riscos nas tomadas de decisão, como por exemplo, na priorização de planos de ação com intuito de
mitigar e/ou eliminar os riscos de maior criticidade. Um indicador importante para as análises, gerado pelo software, é a Matriz de Riscos que é
plotada através do produto entre probabilidade de um evento de risco ocorrer e o impacto que esse mesmo evento poderá gerar. No decorrer
desse artigo é possível observar que as funcionalidades do software MACRO estão suportadas por uma metodologia baseada na bibliografia e nas
melhores práticas de mercado, fazendo com que sua utilização seja eficiente no gerenciamento de riscos corporativos. Em busca de auxiliar as
corporações no processo de melhoria contínua ou também na aderência de requisitos legais ditados por órgãos reguladores, o software MACRO
foi desenvolvido para suportar equipes de gerenciamento de risco. Esse suporte está relacionado à análise qualitativa dos riscos corporativos, os
quais podem ser classificados e controlados através deste software. Os parâmetros pré-definidos nesse software podem ser adaptados de acordo
com o apetite de risco de cada instituição, tornando-se, dessa forma, flexível ao usuário. A estrutura de inserção de dados, geração de indicadores
e de segurança das informações permitem o software MACRO alcançar os objetivos de analisar e controlar riscos, suportando as equipes de
gestão.
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RESUMO
Medições de tensão com amplitudes muito baixas causam sérios transtornos e não devem ser realizadas por instrumentos comuns (como um
multímetro qualquer no qual verificamos a d.d.p de uma tomada), isso se deve ao fato de que quando temos uma pequena resistência a ser
medida, a resistência dos condutores do instrumento se tornam significantes, gerando um erro. O limite teórico da medição depende do nível de
ruído que as resistências introduzem no circuito e ainda através da resistência interna da fonte de tensão ou corrente. Para fazer tais medições,
deve-se ter uma abordagem com medidores especiais, como electrómetro, picoamperímetros ou nanovoltímnetros. O presente trabalho tem
como objetivo avaliar as propriedades elétricas de um materiais condutor, o ferro fundido nodular, que possui baixa resistência através do circuito
desenvolvido utilizando o método de Kelvin, também chamada de dupla ponte de Thompson, além de desenvolver os diagramas esquemáticos do
circuito e construir o dispositivo para medição. Estão sendo analisados 3 corpos de prova (Ø= 6 mm e 20 mm de comprimento) de ferro fundido
nodular (hipereutético) após 10 min (1362ºC) e 45 min (1232ºC) de tratamento de nodulização, pós inoculação e vazamento, obtidos na usina
Saint-Gobain Canalização - Brazil e disponibilizadas pelo setor de Metalurgia Física do LAMAV/CCT/UENF. O circuito está sendo desenvolvido no
Laboratório de Engenharia Elétrica da UNESA Campus Campos dos Goytacazes/RJ utilizando materiais de baixo custo. Os resultados iniciais do
estudo e simulação do circuito utilizando o método de Kelvin apontam para a viabilidade de sua utilização para mensurar a baixa resistência do
ferro fundido nodular e ainda mostram a possibilidade de construir o circuito para medição com um baixo custo. Os dois lingotes de ferro fundido
nodular hipereutético após 10 e 45 min de tratamento de nodulização, inoculação e vazamento apresentam a composição fásica sensível com a
predominância das fases ferrítica (Fe-α), cementítica (Fe3C) e da constituinte perlítica (Fe3C+Fe-α) e, desta forma, espera-se que a análise de
propriedades elétricas contribua com a sua avaliação estrutural.
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RESUMO
A energia solar tem se mostrado economicamente promissora, ambientalmente correta e uma das importantes fontes de energia renováveis. O
grande potencial Solar no Brasil e as novas regras do setor elétrico favorecem a geração distribuida no país. Seja pela diversificação da matriz
energética, domínio da tecnologia ou busca por minimização dos impactos ambientais provindos de fontes não sustentáveis, a geração distribuída
vem se consolidando no mundo e no Brasil como uma das formas mais inteligentes de se produzir energia elétrica, além de se apresentar como
uma das soluções para o aumento constante de demanda por energia elétrica. Desde 17 de abril de 2012, quando entrou em vigor a Resolução
Normativa ANEEL nº 482/2012, o consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração
qualificada e inclusive fornecer o excedente para a rede de distribuição de sua localidade. Trata-se da micro e da minigeração distribuídas de
energia elétrica, inovações que podem aliar economia financeira, consciência socioambiental e autossustentabilidade. Os estímulos à geração
distribuída se justificam pelos potenciais benefícios que tal modalidade pode proporcionar ao sistema elétrico. Entre eles, estão o adiamento de
investimentos em expansão dos sistemas de transmissão e distribuição, o baixo impacto ambiental, a redução no carregamento das redes, a
minimização das perdas e a diversificação da matriz energética. Com o objetivo de reduzir os custos e tempo para a conexão da microgeração e
minigeração; compatibilizar o Sistema de Compensação de Energia Elétrica com as Condições Gerais de Fornecimento (Resolução Normativa nº
414/2010); aumentar o público alvo; e melhorar as informações na fatura, a ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 687/2015 revisando a
Resolução Normativa nº 482/2012. Assim, as energias provenientes das células fotovoltaicas veem experimentando um forte crescimento no que
diz respeito à tecnologia e progresso no mundo e no Brasil. Colaborando para isso, as resoluções número 482 e 687 emitidas pela ANEEL, são tidas
como um grande estímulo, servindo de primeiro passo para o avanço a programas de incentivo Às fontes de energias elétricas. Estas resoluções
favorecem e estabelecem as condições gerais para o acesso de micro ( até 75 kW ) e mini (de 75 kW até 5 MW ) geração distribuida e dá o direto
do consumidor fazer uso, a seu critério, de um dos tipos desta geração. Essa política tende a estimular os pequenos geradores e muda totalmente
o panorama do setor elétrico brasileiro, pois permite o acesso à geração em todos os níveis da cadeia produtiva do setor Elétrico (distribuição,
subtransmissão e transmissão), podendo ser um impulsionador para a geração solar no país. O presente projeto de pesquisa objetiva estudar a
analisar a viabilidade do uso da energia solar fotovoltaica integrada à rede de distribuição, apresentando os principais desagios relacionados à sua
implementaçaõ, vantagens, demonstrando como as modificações no ambiente regulatório têm influenciado a evolução e o desenvolvimento da
geraçaõ solar no país. O procediemnto metodológico que conduz esta pesquisa é o estudo multicaso. O procedimento metodológico que conduz
esta pesquisa é o ambiente regulatório que têm influenciado a evolução e o desenvolvimento da geração solar no país. O procedimento
metodológico que conduz esta pesquisa é o estudo técnico e econômico, baseado em indicadores de análise de investimento e do PRODIST. A
pesquisa está sendo realizada em dois segmentos distintos, com centrais de: 30 (kWp) e 1 Megawatt (MW). Como conclusão, esta pesquisa
apresentará os benficios da inserção da energia solar na matriz elétrica brasileira promovem o desenvolvimento sustentável e a geração de energia
limpa de forma competitiva, dentro do novo contexto do setor elétrico, além do fato de que atualmente é promissor o investimento nesta
tecnologia.
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RESUMO
No século XXI as fontes de energia renováveis têm estado com uma grande visibilidade no mundo. Um dos maiores motivos é o crescimento da
demanda da utilização energética renovável, já que o petróleo é uma fonte finita de energia. Além disso, há também preocupações com as
questões ambientais, tendo em vista que as energias renováveis não agridem o meio ambiente como os combustíveis fósseis e seus derivados
fazem. Uma das principais fontes de energia renovável é a energia solar, proveniente da radiação solar, sendo também uma energia limpa.
Principalmente no Brasil há uma grande incidência da luz solar durante todo o ano, podendo ser aproveitada para a geração de energia elétrica ou
usada para diminuir o consumo de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional – SIN - utilizando a tecnologia solar fotovoltaica. Um dos
maiores consumidores de energia elétrica são os equipamentos que aquecem água, como por exemplo, o chuveiro. E uma maneira de diminuir
esse gasto é utilizando fontes alternativas para diminuir o consumo da energia elétrica no período da utilização destes equipamentos. Há muitas
maneiras de conseguir produzir energia elétrica com fontes renováveis atualmente. Podem ser usadas fontes do tipo solar térmica, solar on grid e
off grid, eólica, biomassa, hídrica, entre outras. Neste trabalho apenas será abordada a fonte de energia solar térmica. O presente trabalho
apresenta os benefícios e as desvantagens da instalação dos coletores solares para um sistema básico de aquecimento de água residencial,
fazendo a comparação dos gastos com e sem o sistema instalado. O resultado foi obtido através da apresentação dos dados técnicos da conta de
energia residencial para análise a viabilidade econômica do projeto de instalação. Diante dos dados obtidos foi calculado os custos para a
instalação de R$5.232,11 e um resultado de 4 anos para recuperação do investimento. É importante ressaltar que os materiais utilizados neste
projeto possuem uma garantia do fabricante de 30 anos. Portanto, o trabalho apresenta dados para demonstrar os seus benefícios, tanto
ambientalmente quanto economicamente, através da utilização do sistema de energia solar térmica.
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RESUMO
O Sistema de Automatização para Coleta em Corpos Hídricos com Contaminantes Nocivos à Saúde Humana visa realizar a coleta de efluentes em
corpos hídricos, pois os mesmos podem apresentar altas taxas de concentração de contaminantes prejudiciais à saúde dos seres humanos, devido
ao despejo ilegal da rede sanitária, bem como derramamento advindo das indústrias. Desse modo, foi desenvolvido um protótipo de dispositivo
que consiste em um braço robótico para executar a coleta de amostras da água sem que os pesquisadores entrem em contato direto com o meio,
que pode estar contaminado com detritos sólidos, micro-organismos nocivos à saúde humana e componentes químicos. O material do braço
robótico é constituído de acrílico, nos quais servos motores estão conectados de forma a movimentar as articulações do braço. Os procedimentos
de coleta e técnicas de análise de águas podem trazer riscos à saúde dos profissionais que realizam esse tipo de pesquisa, assim o projeto tem o
objetivo de auxiliar os técnicos da área ambiental e analistas químicos em estudos relacionados à qualidade dos corpos hídricos com efluentes sem
causar danos à saúde do especialista, possibilitando também a modernização da tarefa de coleta do material. O controle dos servos motores é
realizado a partir do emprego da modulação por largura (MLP), também conhecido como Pulse-Width Modulation (PWM). Foi utilizado o módulo
wireless Wemos D1 Mini, com 11 portas GPIO, incluindo interface SPI, protocolo de dados seriais síncronos utilizados em microcontroladores para
comunicação com um ou mais periféricos, e conversor analógico digital. A placa Wemos D1 Mini, indicada para aplicação em projetos de Internet
das Coisas (Internet of Things ou IoT) e desenvolvimento de projetos eletrônicos em geral, contém o chip Wi-Fi ESP8266EX. Por conseguinte, na
fase de testes com os servos motores, o módulo Wemos D1 Mini foi integrado ao projeto, havendo a necessidade da sincronização da biblioteca
do módulo, disponível no GitHub, com o ambiente de desenvolvimento integrado do Arduino. A partir do desenvolvimento do projeto, notou-se a
necessidade da estruturação dos resultados, bem como o envio de comandos para obraço robótico, em uma plataforma. Por isso, foi optado por
utilizar-se de uma estrutura em HyperText Markup Language (HTML). A fim de haver o desenvolvimento visual da estrutura em HTML foi
necessária a utilização do Cascading Style Sheets (CSS). A interface foi desenvolvida para ser operada no envio de comandos para os servos por
meio do módulo Wemos D1 Mini. O objetivo geral do projeto foi o desenvolvimento do protótipo do braço robótico e estrutura de movimentação,
no qual auxiliará na coleta de amostras de corpos hídricos, e no emprego do atuador para automatização do processo. Em vista disso, o braço
robótico poderá atuar em uma zona de convívio urbano, auxiliando o especialista na coleta de amostras para análise de parâmetros físicoquímicos e microbiológicos, em que os principais parâmetros a serem analisados são: pH, condutividade, demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO),
Oxigênio Dissolvido (OD) e coliformes termotolerantes.
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RESUMO
A Metrologia é a ciência que abrange todos os aspectos teóricos e práticos relativos às medições, qualquer que seja a incerteza em qualquer
campo da ciência ou tecnologia, se constituindo em uma ferramenta fundamental no crescimento e inovação tecnológica, promovendo a
competitividade e criando um ambiente favorável ao desenvolvimento científico e industrial em todo e qualquer país. O processo industrial
necessita de constante controle devido às normas e exigências ao qual o mesmo está submetido, se tornando imprescindível a realização de
medidas para o controle da qualidade dos produtos industrializados e prontos para serem comercializados, garantindo alto grau de confiabilidade
aos mesmos. Sendo assim, se propôs o referido trabalho com o intuito de verificar se uma série de produtos comercializados estão dentro dos
padrões de qualidade exigidos nacional e internacionalmente. Para isso, foram efetuadas uma série de medições de fusíveis de proteção,
confrontando se os mesmos estão de acordo com as normas obrigatórias exigidas pela metrologia industrial e legal, visando proteger o
consumidor de eventuais produtos que estejam fora de padrão, através de conceitos estatísticos fundamentais para a expressão correta dos
resultados. Fusíveis são dispositivos simples e essenciais para proteção em instalações elétricas contra surtos de elevada corrente elétrica,
prevenindo danos em dispositivos e equipamentos eletrônicos dos mais diversos, assim como na instalação elétrica de automóveis, interrompendo
a circulação de corrente elétrica quando alguma anomalia acontece. Existem vários tipos de fusíveis, mas para aplicações em equipamentos
eletrônicos os mais comuns são em cilindro de vidro, de efeito rápido e com corrente nominal na faixa de 0,5 a 30 A. A corrente nominal do elo
fusível deve ser, no mínimo, 20% maior do que a máxima corrente de carga que circulará por ele e romper em até 20% acima de seu valor nominal.
Para a realização das medidas de corrente de ruptura utilizamos elementos fusíveis de 0,5 A, em um circuito com uma fonte de corrente contínua
e uma fonte de corrente alternada, aplicando uma ddp em cada situação em um resistor de carga de 1 Ω ± 1% em série com um amperímetro, em
que a corrente elétrica foi medida até que o elo fusível de cada um rompesse. O valor encontrado é referente a média de 30 medidas e utilizado
para a interpretação frente à norma, com o devido tratamento estatístico. Os resultados mostraram uma grande dispersão, em que o menor valor
foi 1,32 A e o maior valor 2,59 A no circuito com corrente contínua. Já com corrente alternada, o menor valor medido foi 2,05 A e o maior valor
2,97 A. Os valores médios da corrente de ruptura para as duas séries de medidas, com os respectivos desvios padrão, foram de (1,73 ± 0,40) A para
corrente contínua e (2,40 ± 0,24) A para a corrente alternada. Como a incerteza instrumental é de 0,01 A, o resultado dos valores médios com as
respectivas incertezas combinadas resultaram em (1,73 ± 0,14) A para corrente contínua e (2,40 ± 0,11) A para a corrente alternada. Concluímos
assim que os resultados estão muito acima dos valores esperados para a corrente nominal máxima especificada pelo fabricante sem que o mesmo
venha a romper, que é de 0,5 A, não sendo respeitada em nenhuma situação. No circuito com corrente contínua o valor ficou cerca de 240% acima
do valor nominal e no circuito de corrente alternada obtivemos 380% acima do valor especificado. Enfatizamos também que os componentes
analisados não cumpriram seu papel de proteção para que foram concebidos, cabendo aos órgãos de fiscalização um controle mais efetivo dos
lotes que se encontram no mercado disponível aos consumidores.
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RESUMO
Existem muitos modelos de impacto usados para prever as condições de pós-impacto de um sistema e todos eles são baseados na teoria de Hertz,
datada do século XIX, onde a força repulsiva é proporcional à deformação dos corpos em contato e dependendo do modelo, pode também ser
proporcional à taxa de deformação. O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento dos corpos durante o impacto utilizando alguns
modelos analíticos de contato e comparar os resultados com um modelo de Método dos Elementos Finitos. Os principais parâmetros que serão
avaliados são as velocidades do corpo, a força de contato e a deformação dos corpos. Uma vantagem do uso do Método dos Elementos Finitos é a
possibilidade de aplicar deformação plástica ao modelo de acordo com a definição do material. No presente estudo, será utilizado o modelo de
plasticidade de Johnson-Cook, onde os parâmetros são obtidos com base em testes empíricos de materiais reais. Assim, é possível comparar o
comportamento de modelos analíticos elásticos e plásticos com o modelo de elementos finitos e verificar como esses modelos reproduzem o
impacto entre corpos sólidos. Ressalta-se que as comparações foram feitas simulando o impacto entre duas esferas, onde a primeira possui uma
velocidade inicial e a segunda encontra-se em repouso incialmente. Além disso, aproveita-se da simetria do sistema e utiliza-se elementos
axissimétricos, que reduzem substancialmente o tempo de processamento, mantendo o nível de precisão dos resultados bastante altos de acordo
com o teste de convergência realizado na geração de malha dos corpos. Observa-se ótima aproximação entre os modelos elásticos de Hertz e o
modelo elástico obtido pelo Método de Elementos Finitos gerou resultados com ótima aproximação, tanto quando comparou-se a força de
contato quanto as variações das velocidades das esferas impactada e impactante. Com relação aos modelos analíticos que levam em consideração
a dissipação de energia durante o impacto e a comparação com a simulação pelo Método de Elementos Finitos utilizando o modelo de JohnsonCook, observou-se que alguns modelos considerados demonstraram certa divergência nos resultados, a saber: modelo LSD (Linear-Spring-Dashpot)
e modelo KK (Kuwabara e Kono). Já o modelo de Hunt-Crossley apresentou resultados mais correlacionados com os resultados obtidos pela
simulação numérica. Pode-se concluir que os modelos analíticos são ótimas aproximações dos fenômenos físicos observados macroscopicamente
durante o impacto de esferas quando esses impactos podem ser considerados perfeitamente elásticos e os modelos analíticos para impactos que
produzem deformação permanente devem ser melhor avaliados bem como os parâmetros utilizados no modelo de plasticidade a ser empregado
na simulação numérica pelo Método de Elementos Finitos.
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RESUMO
Em continuidade ao projeto de iniciação científica conduzido pelos alunos da engenharia mecânica da Universidade Estácio de Sá, propomos a
continuidade do projeto de investigação desse assunto de extrema relevância para a sobrevivência do nosso planeta. A mudança do clima como
ameaça relevantes ao ambiente global! A Convenção-Quadro das Nações Unidas objetiva estabilizar concentrações de gases de efeito estufa
impedindo a interferência antrópica no clima. O presente projeto objetiva analisar a viabilidade técnica e econômica do uso de hidrogênio
alternativamente ao combustível fóssil. O escopo da proposta inclui a continuidade da caracterização de emissões por metano e hidrogênio puros
bem como as misturas destes com GNV, etanol e gasolina. A metodologia consiste em caracterizar emissões para os combustíveis listados e
oferecer a análise de impacto em cada combustível. Destacamos o uso de hidrogênio em células a combustível (Cac) na geração de energia elétrica
e consumo em unidades residenciais, hospitais e zona rural, assim como em veículos elétricos. Ressaltamos que a referido tecnologia foi lançada
comercialmente nos mercados japonês, americano e europeu. A utilização de células a combustível tem como resíduos somente a água, tanto a
cadeia produtiva do hidrogênio quanto o consumo são realizadas sem emissões. O projeto pretendido aborda a utilização do hidrogênio para
geração de energia elétrica e utilização em veículos equipados com células a combustível além de emissões nos motores Otto, operando como
Biodiesel e Biogás. Análise térmica dos motores além de treinamento de pessoal especializado são resultados esperados. A equipe atualmente
envolvida neste projeto, que já se encontra em andamento, abrange docentes, técnicos de laboratório e alunos de graduação em engenharia
mecânica que desenvolvem seus TCC´s sob minha orientação nos temas: desempenho de motores a combustão, biocombustíveis e o EVTE da
produção de hidrogênio, tendo sido todos aprovados com louvor. O objetivo principal deste trabalho é avaliar os impactos ao ambiente
resultantes do uso de diferentes fontes de energia usadas para propulsão veicular. Pretende-se apresentar esses resultados de forma comparada,
levando em conta fatores sociais, econômicos, financeiros e ambientais. Acreditamos que o resultado do trabalho fornecerá uma valiosa fonte de
informação para a tomada de decisão por parte dos órgãos competentes com relação às necessária ações de mitigação, adaptação e
vulnerabilidade que nos ameaçam com as mudanças climáticas resultantes de emissões de gases de efeito estufa (GEE) . De forma detalhada, será
caracterizada a Redução de Emissões Utilizando Misturas de Hidrogênio com Hidrocarbonetos. Diversas pesquisas têm sido realizadas no estudo
do efeito de misturas de hidrogênio com hidrocarbonetos (gasolina, álcool, diesel, GNV e metano), no desempenho e emissões de motores de
combustão (SHRESTHA, 1999; KARIM, 1996; VARDE, 1981). Outro objetivo que compõe o escopo do projeto é a análise de viabilidade técnica e
econômica da produção de hidrogênio para propulsão veicular. Objetivos específicos que se aplicam tanto aos combustíveis quanto às misturas de
combustíveis abordam avaliar os aspectos resultantes da armazenagem e distribuição, apresenta as considerando: 1) quantificar a emissão de
gases de efeito estufa; 2) avaliar o consumo de combustível; 3) avaliar a potência de eixo; 4) quantificar a formação de depósitos de resíduos na
câmara de combustão; 5) considerações sobre manutenção e vida útil do motor. Finalmente, pretende-se oferecer um estudo de viabilidade
técnica e econômica e ambiental ao uso da produção de hidrogênio para propulsão veicular.
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RESUMO
A avaliação da deterioração de materiais metálicos devido ao processo de corrosão apresenta um grande interesse tecnológico devido ao elevado
gasto relacionado com as perdas de equipamentos e produtos industriais além da degradação ao meio ambiente. Os custos referentes à prevenção
e reposição de materiais expressam um significativo impacto econômico, ambiental e de segurança que correspondem a aproximadamente 3,5%
do Produto Interno Bruto (PIB). O aço é o material mais empregado nos segmentos de bens de produção por apresentar consideráveis
propriedades mecânicas que permitem utilizações em engenharia e por isso assume grande importância na sociedade. Composto por uma liga
metálica, formada essencialmente por ferro e carbono, apresenta consideráveis propriedades mecânicas que permitem relevantes utilizações
industriais. Assim, a relevância dos processos corrosivos justifica o esforço empenhado na busca de métodos cada vez mais eficazes de seu
controle. O uso de inibidores de corrosão vem ocorrendo a fim de limitar a corrosão do aço por processos de dissolução anódica do metal em
ambiente industrial e marinho. Cabe salientar o interesse industrial no decréscimo do impacto ambiental causado pelo descarte dos inibidores de
corrosão. Assim, investigações sobre a inibição da corrosão com o uso inibidores verdes têm apresentado uma expressiva importância. Estudos
com extratos de produtos naturais como inibidores de corrosão em aço carbono em meio ácido têm se mostrado eficientes, demonstrando uma
minimização de custos com a manutenção de tubulações desse aço pelas indústrias, além de contribuir com o reuso dos resíduos de tais produtos
com base em uma perspectiva sustentável. Assim, o objetivo do presente trabalho é investigar o comportamento do aço carbono 1020 em meio
ácido de HCl, corrosivo, na presença de inibidores de corrosão de extratos de folhas de chá mate (Ilex paraguariensis), através de ensaios
mecânicos de de tração e de impacto (Charpy). A fabricação dos corpos de prova (CPs) de tração seguiu a norma ASTM E8/E8M – 15ª. Já os Cps de
a fabricação dos CPs de Charpy foram fabricados de acordo com a norma ASTM E23-12c. Na produção dos extratos de chá mate, utilizaram-se 5,0
g de folhas picadas do chá com a adição de 150 mL de H2O destilada e deionizada. Em seguida, colocou-se a mistura em extração à 100 °C por um
tempo de 15 minutos com filtração após o procedimento. Os ensaios em presença do inibidor foram realizados com um volume de extrato de 40
mL e adição de HCl 1 mol L-1 a 100 mL. Os CPs foram imersos em solução aquosa de ácido clorídrico (HCl) 1 mol L-1, na ausência e presença do
inibidor, à temperatura de 50 °C durante 4 e 48 horas. A massa dos CPs foi medida antes e após a imersão em balança analítica. Os ensaios de
perda de massa com os CPs de tração sem inibidor apontaram uma perda de massa de 0,3758 g em 4 horas e 5,3976 em 48 h de imersão enquanto
que para os CPs de Charpy, a perda foi de 0,2896 g em 4 h e 6,6037 g em 48 h de imersão. Na presença do inibidor, a perda de massa nos CPs de
tração foi de 0,0270 g no ensaio de 4 h e 0,2623 g em 48 h. Nos CPs de Charpy, a perda foi de 0,0549 g em 4 h e 0,1663 g em 48 h. Os resultados
indicam uma satisfatória redução do processo corrosivo na presença do inibidor. Quanto aos ensaios de Charpy, o CP sem ataque corrosivo
alcançou energia de 215 J; os CPs na ausência do inibidor apresentaram valores inferiores de140 J em 4 h e 74 J em 48 h. A energia nos CPs na
presença do inibidor atingiu valores intermediários de 210 J em 4 h e 142 J em 48 h. Já nos ensaios mecânicos de tração, os CPs em presença do
inibidor nos dois tempos de estudo apresentaram resultados intermediários de tensões limites de escoamento (LE) e de resistência (LR) entre os
CPs sem corrosão e os CPs na ausência do inibidor, o que sugere uma eficiente atuação dos inibidores. Cabe salientar que todos resultados
demonstraram uma redução tanto no processo corrosivo como no declínio das propriedades mecânica
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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. A utilização de inibidores de corrosão tem sido constatada, 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. 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. As tubulações de aço se
destacam nesses estudos. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é avaliar o comportamento do aço carbono 1020 sob um meio corrosivo
de ácido clorídrico (HCl), na ausência e presença do extrato de folhas de chá branco (Camellia sinensis) como inibidor natural de corrosão por meio
de ensaios mecânicos de tração e de impacto (Charpy). Os corpos de prova (CP) de tração foram fabricados de acordo com a norma ASTM
E8/E8M – 15ª. Já a fabricação dos CPs de Charpy seguiu a norma ASTM E23-12c. Para a produção dos extratos de chá branco, utilizaram-se 5,0 g
de folhas picadas do chá com a adição de 150 mL de H2O destilada e deionizada. A mistura foi colocada em extração à 100 °C por um tempo de 15
minutos e filtrada após o procedimento. Para os ensaios em presença do inibidor utilizou-se um volume de extrato de 40 mL com a adição de HCL
1 mol L-1 a 100 mL. Os CPs de aço carbono foram imersos em solução aquosa de ácido clorídrico (HCl) 1 mol L-1, na ausência e presença do
inibidor, à temperatura ambiente durante 4 e 48 horas. A massa dos corpos de prova foi medida antes e após a imersão em balança analítica. Os
resultados dos ensaios preliminares apontaram uma perda de massa média de 0,0515 g para o ensaio de 4 horas e 0,1898 g para o ensaio de 48
horas, ambos sem o inibidor. Já na presença do inibidor, houve uma perda de 0,0048 g em 4 horas e 0,0581 g em 48 horas, o que aponta uma
minimização no processo corrosivo. Nos ensaios mecânicos de tração, os CPs sujeitos previamente à presença do inibidor apresentaram resultados
intermediários de tensões limites de escoamento (LE) e de resistência (LR) entre os CPs sem corrosão e os CPs na ausência do inibidor. Quanto aos
ensaios de Charpy, o CP sem o ataque corrosivo e o CP com inibidor, avaliado após o tempo de imersão de 4 horas, apresentaram energia
absorvida no nível de 214 J. Como esperado, o CP sem inibidor, previamente imerso na solução ácida no mesmo tempo, apresentou um valor
inferior de energia absorvida. No tempo de 48 horas, o CP sem inibidor alcançou energia de 74 J e o CP com inibidor, 144 J, indicando uma
satisfatória atuação dos inibidores. Os resultados demonstraram uma minimização no processo corrosivo além da redução no decaimento das
propriedades mecânicas nos ensaios de tração com o uso do inibidor, o que representa uma redução de custos pelas indústrias e uma perspectiva
sustentável.
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RESUMO
Sistemas de produção em águas profundas são caracterizados pela mistura da produção individual de cada poço em um único duto. Esse
procedimento requer que a exatidão da medição seja superior a disponível. Como os escoamentos resultantes da produção de diferentes poços
são misturados em um único duto, e existe a possibilidade de se desejar conhecer as produções individuais de cada poço antes que se unifiquem as
produções. Há um forte imperativo para melhorar a recuperação de reservatórios em águas profundas além das capacidades atuais. Para realizar
isto significa que a informação de medição contínua em poços individuais será necessária. Isso só pode ser alcançado através de uma melhor
informação sobre o desempenho também. Melhorar a recuperação do reservatório até mesmo uma pequena percentagem pode traduzir-se em
dezenas de milhões de barris de reservas adicionais. Essas reservas adicionais serão adquirida através de uma melhor informação sobre o
desempenho também. A necessidade de medição é especial onde as demandas ambientais sobre o equipamento apresentam problemas. O
problema é agravado pelo fato de que as perspectivas atuais fornecem pouco incentivo para desenvolver equipamentos com capacidade de
medição superior, que só tem uso em algumas aplicações. O desenvolvimento de aspectos relacionados a capacidade de medição com exatidão
favorecem o desenvolvimento das atividades de exploração em águas profundas. Um último aspecto chave do trabalho é a sua importância para o
desenvolvimento das capacidades de processamento em águas profundas, em que os líquidos produzidos a partir de cada poço são separados,
comprimidos, bombeados, desidratados, reinjectados, eliminados, essencialmente submetidos a inúmeros processos que são, rotineiramente,
feitos sobre uma plataforma de produção. Ao fazer isso, não só a recuperação de hidrocarbonetos será melhorada, mas haverá menos risco de
Ocorrência de acidentes. A proposta de caracterização da medição multifásica é desenvolver técnicas capazes de determinar com exatidão o
volume de petróleo e gás produzido nas condições do pré-sal. O objetivo principal da caracterização da medição multifásica é ser capaz de garantir
os limites de confiabilidade em uma medição de vazão que utilize medidores do tipo multifásicos, considerando condições de operação e
propriedades do sistema em cada elemento individual do sistema, dentro dos padrões especificados pelas condições de uso. Para manter os
requisitos necessários que garantam o correto desempenho desses sistemas, é primordial o entendimento do fenômeno físico, da propagação da
incerteza de medição e da identificação do grau de influência de parâmetros de perturbação característicos desses equipamentos. A comparação
com resultados experimentais fornecerá as informações necessárias à adequação da formulação analítica. A concordância dos resultados dessas
simulações com resultados empíricos oportunizará a aplicação da nova tecnologia para simulação de fenômenos mais complexos observados no
campo, como por exemplo, casos em que se observa o fenômeno da intermitência severa. Este projeto visa preencher as lacunas da capacidade da
indústria de implantar e operar medidores multifásicos em sistemas de produção de petróleo em águas ultra-profundas, como a do pré-sal. A
confiabilidade na medição da produção de petróleo na região do pré-sal é obtida através de medição contínua em poços submarinos. O acesso a
essas informações pode ser utilizado para permitir a avaliação do desempenho de um poço com maior exatidão, permitindo melhorar a
recuperação de reservatórios em águas profundas e ultra-profundas, além do que é possível hoje com os recursos tecnológicos disponíveis. O
investimento no aprimoramento da capacidade de medição de vazão de petróleo encontra forte motivação nos processos de apropriação da
produção, e no caso brasileiro, cumpre ressaltar, trata-se de procedimento obrigatório, conforme estabelecido pela Portaria conjunta
ANP/Inmetro 001 de 2010.
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RESUMO
At the present time, the authors of this work have been discussing with the scientific community, in specialized congresses of the country, 2
studies about the region of development of flow in asymmetric bifurcations, with variation of angles, flow rates and channel diameters. Basically,
the authors' proposal was to develop a mathematical formulation in the classic literature format, that is, L=k[(2R)^m](Re^n)(D^p), which describes
the length "L" of the entry region in each outlet of the bifurcations. This equation is inspired by mathematical propositions adopted for prediction
in toroidal and helical geometries of conventional pinping, as well as in symmetric bifurcations of microchannels, which consider "R" as the radius
of curvature of the tube, "Re" the Reynolds number (which in itself translates to flow velocity, viscosity, and density of the fluid) as well as "D", the
internal diameter or hydraulic diameter, where the flow develops. To effectively raise the coefficients "k", "m", "n" and "p", used in the proposed
format, Navier-Stokes and Energy equations, which govern the fluid dynamic phenomenon, under appropriate constraints, were implemented in
finite difference method. The fluid used was water under NTP conditions. Numerical files were obtained and images were generated from such
files, through the application of conventional technique CFD (Computational Fluid Dynamics) that employed structured computational language. In
this way, the region of flow development was measured. In addition, it was used a commercial software that works with finite elements, to
compare images and test the effectiveness of the simulation in finite differences. The results of length "L" reached in CFD were introduced in the
equation and the values of "k", "m", "n" and "p" were raised with the aid of the software Mathcad(TM). The best values of exponents, within the
flow ranges, angles and diameters tested, resulted in the equation L=2.69[(2R)^-0.1](Re^0.59)(Dh^1.1), which is presented as a coherent
formulation in the physical and dimensional points of view. The development of a prediction equation for the thermal entrance length, in a
method similar to the present one, is recommended to complete the study of the entrance region in bifurcations.
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RESUMO
During the biennium 2017/2018, the authors of this work presented and discussed with the specialized scientific community, 3 studies about the
region of flow development in symmetric bifurcations of microchannels, with variation of angles, flow rates and channel diameters. Basically, the
authors' proposal was to test a mathematical formulation in a classic format, found in the literature, which describes the length of the entrance
region in each outlet of the bifurcations. This equation was an adaptation inspired by propositions adopted for prediction in toroidal and helical
geometries of conventional piping, which take into account the radius of curvature of the tube, the Reynolds number (which in itself translates
velocity, viscosity and density of the fluid) as well as the internal diameter or hydraulic diameter where the flow develops. To effectively test the
adequacy of the relationship, Navier-Stokes and Energy equations, which govern the flow under appropriate constraints, were implemented in
finite difference method. The fluid used was water under NTP conditions. Numerical files were obtained from programming in structured
computational language and images were generated from such files, composing conventional technique CFD (Computational Fluid Dynamics). In
this way, the not developed flow region was measured. In addition, it was used a commercial software that works with finite elements, for
comparison of images and test of the effectiveness of the simulation in finite differences. Some experimental results obtained in partner
universities were also used to test the efficacy of this simulation. The results obtained in CFD were compared to those predicted by the
mathematical proposal. The equation was considered better suited to the range of bifurcation angles between 30 and 60 degrees, flow rates
between 1.39 x 10^-10 (m^3)/s and 5.56 x 10^-10 (m^3)/s, with hydraulic diameters between 80 and 200 µm. It is recommended to extend the
work to asymmetric bifurcations.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é fornecer um compreensivo estudo das correlações de fator de atrito mais usadas e modelos de perda de carga
localizada para cálculo de perda de carga ao longo de uma linha de vapor que interliga duas usinas termonucleares, indicando os modelos mais
adequados para esta aplicação. A linha de vapor faz parte do sistema de vapor auxiliar das duas usinas, que é a responsável, principalmente, pela
circulação de calor para a produção de energia elétrica. A linha de vapor auxiliar do estudo tem como objetivo manter os consumidores de calor
das usinas ativos quando uma das usinas – ou ambas – estiverem com as atividades suspensas. O estudo foi dividido em duas etapas. Na primeira
etapa, uma gama de mais de 15 correlações de fator de atrito de Darcy-Weisbach – dentre elas as consagradas correlações de Colebrook, Churchill
e Blasius – foram reunidas e analisadas juntamente com suas literaturas para serem julgadas como adequadas ao estudo para, assim, serem
usadas em um ensaio algébrico – feitos em Excel – para o cálculo de perda de carga de uma linha de vapor de 400 metros retilínea, sem acessórios
e com os mesmos parâmetros de trabalho da linha de vapor auxiliar proposta para estudo. Após o ensaio algébrico, uma simulação 3D desta linha
retilínea foi feita no add-in do SolidWorks – Flow Simulation, um simulador 3D que usa técnicas de CFD para ensaio numérico de escoamento de
fluidos e transferência de calor. O resultado desta simulação 3D serviu de parâmetro de comparação com os modelos algébricos que usufruíram
das correlações de fator de atrito e, assim, constatar qual era a mais precisa no caso e selecioná-la para o segundo passo do trabalho. No segundo
passo, mais três ensaios algébricos foram realizados, porém usando os parâmetros geométricos da linha de vapor auxiliar, com seus 893 metros de
tubulação e suas 54 curvas. Os ensaios algébricos foram feitos utilizando a correlação de fator de atrito selecionada no primeiro passo e também
com os modelos de perda de carga localizada de Crane, Hooper e Darby – K, 2K e 3-K, respectivamente. Após estes cálculos, uma nova simulação
3D foi realizada, porém utilizando a linha de vapor auxiliar que interliga as duas usinas termonucleares. Mais uma vez houve a comparação de
precisão, mas desta vez entre os erros relativos dos três modelos de perda local. Assim, a correlação explícita de fator de atrito e o modelo de
perda de carga localizada mais precisos foram combinados e selecionados para o uso dos ensaios algébricos de todo o sistema responsável pelo
transporte do vapor de uma usina para a outra. Este trabalho pode ser continuado a fim de incluir mais correlações de fator de atrito e outras
geometrias, para que os resultados sejam generalizados e sirvam como um guia útil para engenheiros na seleção do modelo algébrico adequado.
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RESUMO
As ligas com memória de forma (SMAs) possuem um comportamento termomecânico bastante complexo. Fenômenos como transformação de
fase e plasticidade são importantes para definir a resposta de uma SMA. Este trabalho apresenta uma investigação experimental do
comportamento termomecânico das SMAs. A resposta de fios com memória de forma é analisada da relação entre a alteração da temperatura de
transformação de fase em função do carregamento de uma SMA. Utilizando de testes cíclicos ( 50 ciclos) de carregamento com cargas de 2.5 kN e
2.6 kN na fase elástica e 2.9 kN e 3.0 kN na fase plástica, a temperatura de 60º C e uma taxa baixa de carregamento (f = 0,0028Hz). A estabilização
da resposta do material também é analisada considerando diferentes carregamentos. A transformação austenita-martensita e a transformação
reversa estão, respectivamente, associadas com a liberação ou absorção de calor. Esse calor latente corresponde a uma determinada faixa de
temperatura de transformação, que pode ser determinada através da utilização do calorímetro de varredura (DSC, do inglês Differential Scanning
Calorimeter). As ligas com memória de forma (SMAs) começaram a ser estudadas na década de 1930, porém somente em 1962, o Laboratório
Naval dos Estados Unidos (NOL - U.S. Naval Ordenance Laboratory) descobriu o fenômeno do efeito de memória de forma em uma liga de NiTi,
que passou a ser chamada de Nitinol em homenagem a esse laboratório. A partir daí, várias aplicações industriais foram estabelecidas em áreas
como aeronáutica, medicina e robótica. Alguns exemplos incluem dispositivos de controle da vibração em estruturas de construção civil, que
utilizam a capacidade das ligas de NiTi de dissipar energia através do ciclo de histerese que ocorre durante a transformação de fase. Dentre os
complexos fenômenos do comportamento das SMAs essa pesquisa vai abordar a interferência do carregamento termomecânico nas temperaturas
de transformação de fase do material. A pesquisa é relevante pois trata-se de uma material relativamente novo, com várias aplicações mecânicas,
que está submetido a carregamento cíclico em diferentes condições de carga. Este projeto erificou a influência do carregamento termomecânico
nas temperaturas de transformação de fase do material, realizando testes cíclicos de carregamento em cargas prescritas que aumentam
progressivamente da região elástica para a região plástica do material. Após ensaios de carregamento até a ruptura, definindo as cargas de 2.5 kN
e 2.6 kN, no regime elástico, 2.9 kN e 3.0 kN no regime plástico. Foram realizados testes experimentais em fios de SMAs, 50 ciclos em cada
carregamento, com temperatura de 60ºC e é usada uma taxa de carregamento baixa, simulando a condição quasi-estática de carregamento,
correspondente a frequência de f = 0,0028 Hz. Nestas condições estudamos os fenômenos como a estabilização do material, a competição entre
taxa de carregamento e a convecção térmica, e efeitos da plasticidade nas temperaturas de transformação de fase do material.
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RESUMO
O projeto Baja SAE oportuniza aos estudantes de engenharia a aplicação de conhecimentos na construção de um mini veículo off road, segundo
regras previamente definidas pela associação organizadora da competição entre universidades. A equipe Mecaloucos, da UNESA, está
desenvolvendo um protótipo para esta competição. O objetivo do presente trabalho é definir o material e a geometria da peça maior de
sustentação da suspensão dianteira direita deste veículo, com peso total de 3.000 N, de modo a garantir a sua integridade durante as provas
dinâmicas. Assim, foi selecionada a suspensão tipo Duplo A, em que são utilizadas balanças superiores menores que as correspondentes inferiores,
disposição que permite uma redução na variação do camber da roda externa quando há a rolagem do veículo, durante uma curva. Uma das
vantagens desse tipo de disposição é manter o pneu externo com um ângulo aproximadamente perpendicular ao solo, garantindo assim maior
força lateral e permitindo curvas mais rápidas, além da facilidade construtiva por meio de tubos interconectados por solda. Para a definição do
material foram iniciadas análises numéricas estática (veículo parado), estáticas equivalentes (veículo em queda livre após subir uma rampa e em
colisão frontal) e modal com o programa Ansys versão 18.2, disponível para aplicações acadêmicas. Os materiais, cujas propriedades mecânicas
estão sendo avaliadas, variam do aço carbono (SAE 1020), do aço liga (SAE 4130), do alumínio aeronáutico e de polímeros. Para tanto, a balança
inferior direita da suspensão dianteira foi modelada, com uso de elementos finitos sólidos, nos casos críticos de carga. Desses casos, uma situação
possível de ocorrer é quando o veículo impacta o piso irregular da pista de provas apenas com a roda dianteira direita, após subir um obstáculo e
perder o contato com o solo. Outra situação adversa é o impacto frontal em um obstáculo premeditadamente colocado na pista, normalmente um
tronco de árvore. Este choque é necessário para possibilitar que a parte dianteira do veículo descole do solo e, assim, seja possível que o veículo
ultrapasse o obstáculo. Nos modelos, estes impactos são transmitidos exclusivamente à peça em estudo, desconsiderando-se a contribuição da
balança superior em resisti-los. Os resultados iniciais, balança inferior de aço SAE 1020, mostraram que no caso estático somente em regiões de
solda há tensões acima do limite de escoamento do material. Para o caso de queda livre sobre a balança inferior, em que a carga estática
equivalente foi considerada igual a 2 vezes o peso total do veículo, a simulação mostrou que em muitos pontos da estrutura as tensões foram
superiores ao limite de resistência do material, denotando que ocorrerá falha por fratura. O deslocamento máximo do conjunto, foi da ordem de
0,19 mm na extremidade que será conectada à roda. No último caso já estudado, referente ao impacto frontal, a carga estática equivalente foi
definida igual ao peso do veículo, já que o choque ocorre nas duas rodas dianteiras. Também, observou-se tensões acima do limite de resistência
do material. Em continuidade, outras cargas dinâmicas serão alvo de simulações que representem algumas das ações impostas pelo piso irregular
de terra e cascalho, durante o circuito em que o mini veículo é obrigado a trafegar em tais competições, incluindo a verificação quanto a
ocorrência ou não de fadiga. Para amparar esta etapa da pesquisa, já foram determinadas as frequências naturais de vibração desta balança
inferior, mediante análise modal feita com o software mencionado, que alcançaram de 674,44 a 2304,7 Hz, valores correspondentes ao primeiro e
ao sexto modo. Todo o presente trabalho, com as análises comparativas entre os materiais, poderá servir de base para o projeto dos demais
componentes da suspensão do protótipo em fabricação.
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RESUMO
Placas de aço são inicialmente laminadas a quente até obterem espessuras de chapas mais finas, estas chapas possuem acabamento grosseiro e
baixa resistência mecânica, havendo assim necessidade de uma posterior laminação a frio. Objetivo Geral: Projetar e dimensionar um laminador
de chapas a frio industrial para aço SAE 1045 do tipo Duo de quadro aberto. Metodologia: Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada
bibliografia específica para determinar as forças envolvidas na laminação de chapas, os outros elementos envolvidos, como engrenagens,
chavetas, mancais e parafusos foram determinados através de tabelas e catálogos de fabricantes. Conclusão: O desenvolvimento do projeto de
uma máquina é composto por diversas etapas iniciando no levantamento teórico sobre o assunto, onde são determinados possíveis problemas e
soluções encontradas pelos autores, assim como meios para estimar as forças envolvidas no projeto através de equações pré-estabelecidas ou
tabelas as quais direcionam para um caminho mais conciso, tendo em vista que em um projeto muitas informações são arbitradas inicialmente e
em seu decorrer alguns desses parâmetros iniciais precisam ser ajustados para que o projeto possa ter continuidade. O embasamento teórico não
se restringe a função principal do equipamento, pois o mesmo é composto por diversos mecanismos e peças as quais trabalham em conjunto,
sendo assim novas equações tabelas e gráficos precisam ser analisados de acordo com os resultados obtidos na fase inicial, mesmo assim a
qualquer momento existe a necessidade de refazer algumas etapas. Foi desenvolvido nesse trabalho um laminador de chapas a frio Duo não
reversível que utiliza como matéria prima metais os quais foram laminados a quente e resfriados, realizando assim a primeira etapa de laminação a
frio. A limitação deste equipamento se encontra na obtenção de chapas de espessuras muito finas, pois ele possui um limite de trabalho, onde
após esse limite as forças de laminação envolvidas estariam flexionando os cilindros e não causariam deformações às chapas, havendo assim a
necessidade de uma segunda etapa de laminação realizada por um laminador do tipo Quadruo o qual complementa o processo de laminação a frio
realizado. O projeto de um laminador de chapas a frio parte do princípio de que metais laminados a frio são utilizados em larga escala pelas
indústrias nacionais, sendo que grande parte desse material não é produzido aqui, desta forma este projeto foi desenvolvido com o intuito de
tentar melhorar quadro para o futuro, buscando incentivar o desenvolvimento de projetos, equipamentos e tecnologias para que o país possa
crescer econômica e culturalmente.
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RESUMO
A condutividade elétrica é utilizada para especificar o caráter elétrico de um material, sendo simplesmente o recíproco da resistividade e indica a
facilidade com a qual um material, como uma solução, é capaz de conduzir uma corrente elétrica. O mecanismo da condução de corrente elétrica
em soluções eletrolíticas é peculiar comparada aos metais, pois nestes a condução da corrente é composta homogeneamente por elétrons livres,
já nos líquidos a condução é disposta pelo movimento de íons da solvatação na solução, atraídos por meio de um campo elétrico disposto.
Entretanto, as soluções de eletrólitos obedecem à lei de Ohm da mesma forma que os condutores metálicos e a corrente elétrica que passa pelo
corpo de uma solução é proporcional à diferença de potencial aplicada. Com isso, pode-se aferir a condutividade elétrica em meios líquidos. A
importância de se conhecer a condutividade está relacionada à solução de diversos problemas, como a incrustação de sais na injeção de água em
sistemas de prospecção de poços de petróleo, que necessita de cuidados especiais no que se refere à qualidade da água para evitar problemas
durante a exploração devido à precipitação de sais dentro do reservatório, nas linhas e em equipamentos de superfície. Nota-se que quanto maior
a condutividade elétrica desse fluido, menor será sua qualidade para essa aplicação. Outro exemplo relevante é que cada rio ou corpo d’água
tende a ter uma gama relativamente consistente de valores de condutividade elétrica que, uma vez conhecidos, podem ser utilizados como base
de comparação para medições regulares. Desta forma, alterações significativas na condutividade podem indicar que uma descarga ou alguma
outra fonte de contaminação tenha entrado no corpo hídrico, podendo assumir riscos para o consumo de animais, seres humanos ou para fins
industriais. Sendo assim, se propôs o desenvolvimento de medidor de condutividade elétrica em meios líquidos, conhecido como condutivímetro,
a partir de componentes eletrônicos analógicos, implicando baixo custo e elevados benefícios, como nível de praticidade de locomoção para o
local de uso, devido a suas dimensões reduzidas e obtenção de dados de fácil leitura, mesmo por pessoas sem conhecimento técnico/científico,
propiciando medidas com maior confiabilidade e abrangência. Primeiramente, utilizamos como referência amostras de água destilada, em que a
condutividade elétrica esperada é nula e, em seguida, obtivemos uma solução saturada de cloreto de sódio, que estabelecemos como o ponto de
máxima condução. Amostras de água mineral e água fornecida pela concessionária local foram analisadas, demonstrando resultados coerentes
com os já reportados na literatura com condutivímetros comerciais, ficando entre 50 e 200 µS.cm-1, sendo que água potável para o consumo
humano tem condutividade elétrica entre 30 e 300 µS.cm-1. A qualidade da água superficial de rios da região foi investigada pelo método da
condutividade elétrica para, indiretamente, determinar sua salinidade, definida como a razão entre a massa total de sal dissolvido e a massa total
da substância que serve como solvente, tendo um valor adimensional. Os resultados demonstraram que apenas amostras oriundas da região do
baixo São Francisco tinham índices de salinidade impróprios para o consumo humano, de animais ou para fins agrícolas, provavelmente fruto da
atuação humana como intrusão da água do mar ou lançamento de impurezas. Vale ressaltar ainda, os valores obtidos acima de 8000 µS.cm-1 para
amostras de água do mar, evidenciando a grande quantidade de sais dissolvidos. O projeto demonstrou elevado potencial de utilização em
situações reais com a leitura in loco de pequenas quantidades de amostras, possibilitando o uso adequado da água para atividades industriais ou
para fins ambientais, como seu monitoramento para o consumo humano, de animais e na irrigação. Enfatizamos também a facilidade das leituras
e interpretação dos resultados, além do baixo custo envolvido.
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RESUMO
Prover confiabilidade nas medições dinâmicas de fluidos, isto é, vazão instantânea, velocidade e quantidade expressa em volume ou e massa de
fluidos é o foco da presente proposta. Os tipos de fluidos atendidos variam desde petróleo, gás natural e biocombustíveis até o ar, a água, os
fluidos criogênicos e os compostos multifásicos, todos sob regimes de escoamento de grande interesse social, industrial e científico. Vazões em
escalas industriais de grande porte, passando por escoamentos hídricos e atmosféricos, até micro-vazões aplicáveis em sistemas farmacêuticos e
micro-eletro-mecânicos compões a área de aplicação da proposta. O principal objetivo é assegurar que as medições – cobrindo faixas extremas de
escalas e de complexidade física – atendam aos requisitos de sistemas da qualidade e das metrologias científica, industrial e legal. Um dos maiores
obstáculos às medições em mecânica dos fluidos está na impossibilidade de visualização da maioria dos fenômenos físicos envolvidos. Para
contornar este obstáculo, é apresentado conjunto de experimentos em mecânica dos fluidos, tanto de graduação quanto de pós-graduação,
permitindo apropriar-se de conhecimentos referentes ao assunto. Todos os experimentos adotam como ferramenta auxiliar de ensino um túnel de
vento de baixa intensidade turbulenta. A instrumentação depende apenas de um tubo de Pitot, um manômetro em ``U'' e um anemômetro de fio
quente com um canal.Os experimentos foram projetados de forma a abordar conceitos de alta relevância, com a utilização de equipamentos
relativamente simples e baratos. Foram organizadas experiências sobre o escoamento no interior de um duto quadrado simples, ao redor de
corpos rombudos, em uma camada limite e na esteira de um cilindro. Dentre os conceitos abordados estão o de medição de vazão, da força de
arrasto sobre um corpo, de camada limite, de balanço integral da quantidade de movimento, de esteira, de emissão de vórtices, da existência de
grandes estruturas turbulentas. Sendo o escoamento de fluidos um fenômeno universal tanto no meio ambiente quanto na indústria e comércio,
todos as medições de vazão são altamente interligados e multidisciplinares, realizando uma interseção significativa de realizações acadêmicas e
aplicações industriais. O propósito de prover rastreabilidade às medições de vazão realizadas no conjunto de experimentos que auxilie a
apropriação de conceitos presentes nos de escoamento de fluidos. São desdobramentos naturais do objetivo principal a familiarização do futuro
engenheiro com a realização de experimentos, que se constituem em uma ferramenta útil para a compreensão e a familiarização do aluno com a
utilização de instrumentos, técnicas de medição e equipamentos. As práticas podem abordar desde os instrumentos mais simples, como o tubo de
Pitot, que apresenta grande aplicação na indústria e na vida prática do engenheiro mecânico, até instrumentos mais sofisticados, que envolvem
conceitos avançados. A produção de pesquisas de alto teor científico e tecnológico, o desenvolvimento de técnicas de medição sofisticadas e o
aprimoramento de procedimentos para diminuir os níveis de incerteza de medição também são os propósitos centrais do estudo são objetivos
secundários da proposta. Uma das linhas centrais de pesquisa é a avaliação dos fatores que exercem influência na medição de vazão, tais como o
estudo do escoamento em regiões próximas a paredes e superfícies rugosas, engenharia de software e computação de alto desempenho,
turbulência, transferência de calor e finalmente o desenvolvimento tecnológico de ponta em medidores e instrumentação associada. Os resultados
dos certificados de calibração são assegurados apenas para condições semelhantes àquelas em que a calibração foi realizada. Deste modo é
possível determinar a confiabilidade metrológica de sistemas de medição quando suas condições de operação são diversas às do certificado.
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RESUMO
O tratamento da superfície para evitar a corrosão com poliamida, é 100% ecológico e este material é fabricado a partir de resinas vegetais, como o
óleo de mamona. Destina-se a evitar a degradação química, principalmente em materiais metálicos que precisam manter suas propriedades
funcionais garantindo aparência e segurança. No caso do presente estudo, trata-se da combinação das propriedades de dois tipos de grupos
funcionais e a possibilidade de incorporar nanopartículas de características diferentes em um único revestimento anticorrosivo. O diferencial
dessa técnica é que as nanopartículas só entram em ação quando um agente externo ataca uma determinada região protegida pelo revestimento.
As nanopartículas teriam uma dupla função. Enquanto uma parte das nanopartículas presentes no revestimento irá agir como inibidora da
corrosão, outra terá compostos biocidas para impedir a proliferação de microrganismos como algas e o desenvolvimento de cracas (crustáceos
que se fixam e proliferam em superfícies duras, como píeres e barcos) nas áreas submersas, que também colaboram para acelerar o processo de
corrosão. Objetivos: O objetivo do projeto é caracterizar materiais para revestimentos, que façam a liberação controlada de inibidores de
corrosão e de agentes biocidas a partir de recipientes nanoestruturados, os chamados nanocontêiner. Justificativa : Obter um revestimento
orgânico com poliamida que seja tão ou mais eficiente do que os cromatos, mas sem a presença de metais pesados e não agressivo ao meio
ambiente. Resumo: Estudo do uso de nanotecnologia na produção de revestimentos anticorrosivos, combinando a capacidade de autocura com
propriedades anti-incrustantes, para aplicações offshore. Justificativas: Tendo em vista as elevadas perdas econômicas envolvidas com a
deterioração dos materiais sujeitos a corrosão, contribuições para o estudo de novos materiais e/ou novos métodos de produção de
revestimentos anticorrosivos são oportunos. Aliar proteção anticorrosiva e preservação ambiental. Mais do que nunca, as empresas têm
procurado por produtos e tratamentos que unam esses dois itens. Metas: Revisão bibliográfica sobre corrosão, proteção anticorrosiva, materiais
poliméricos e nanotecnologia. Obtenção de amostras, caracterização de materiais por microscopias ótica e eletrônica de varredura, ensaios de
corrosão em água do mar. Avaliação de resultados de ensaios e elaboração de relatório técnico. Método: Revisão da literatura técnica, preparo de
amostras, obtenção de imagens por microscopia. Resultados Esperados: Caracterização de poliamidas modificadas por meio de nanotecnologia e
seus efeitos protetivos sobre
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RESUMO
A hipótese privilegiada no estudo de que troca térmica pode ser consideravelmente aumentada com a redução das resistências térmicas internas.
Este entendimento da autora constitui uma das metas que se acredita somente ser possível com a utilização de microcanais. A proposta de
controle de transferência de calor foi fornecer técnicas alternativas de remoção do calor gerado pela corrente elétrica em microsistemas. O
objetivo principal do controle da troca térmica é manter as temperaturas de operação em cada elemento individual do sistema dentro dos padrões
especificados em projeto. Para manter os requisitos necessários que garantam o correto desempenho de microsistemas, é primordial o
entendimento dos fenômenos físicos, e a determinação dos parâmetros característicos das geometrias propostas. A simulação experimental deve
fornecer as informações necessárias à adequada formulação teórica. A formulação da teoria vem sendo incrementada com as informações
empíricas, permitindo identificar e propor aumento de eficiência de controle de temperatura em dispositivos em microescala. Como previsto para
a primeira etapa, está sendo necessário enfatizar alternativas de minimização das resistências tanto internas quanto externas aos canais do
microdispositivo. A troca térmica pode ser consideravelmente aumentada com a redução das resistências térmicas internas. Esta constitui uma das
metas que se acredita somente ser possível com a utilização de microcanais por onde circularia um fluido refrigerante. Uma vez que as resistências
térmicas nesta escala são devidas à transferência de calor por condução através das camadas adjacentes às superfícies a circulação do fluido de
trabalho foi simulada na região interna da placa de circuito impresso. O método de solução utilizado é a Técnica da Transformada Integral
Generalizada (GITT), resultando em um sistema de equações diferenciais parciais transientes e unidimensionais acopladas pelas condições de
contorno. Os resultados desta análise teórica estão sendo retratados numericamente, e espera-se que deem origem a formulação dos problemas
em canais em microescala de placas lisas e placas corrugadas. O estudo proposto coloca as teorias anteriormente realizadas frente as novas
teorias desenvolvidas nessa pesquisa. De fato, a relevância dessa questão, tanto o nível de confiabilidade quanto o grau de desempenho de
equipamentos eletro-eletrônicos, vem mostrando nos estudos publicados o principal aspecto negativo na utilização de Sistemas
Microeletromecânicos – MEMS, associado ao controle de temperaturas. Alguns resultados foram publicados em artigos e em dissertações
defendidas, bem como as trabalhos e relatórios técnicos resultantes das pesquisas e orientações. Este resumo quantifica e qualifica os resultados
publicados e a motivação da continuidade da investigação científica fortemente marcada pelos avanços na compreensão e proposição de novas
técnicas de controle da temperatura em microsistemas através da compreensão do comportamento térmico na microescala. A observação
participante e realização de experimentos e de simulações numéricas tem sido resultados positivos, que vem contribuindo para o estudo da
transferência de calor em microescala.
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RESUMO
Esta pesquisa faz uma análise dos dados quantitativos do Censo da Pesca realizado pelo projeto de educação ambiental PEA - Pescarte, entre os
anos de 2015 e 2016 nos municípios de São João da Barra, Macaé, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Francisco do
Itabapoana e Quisamã, municípios limítrofes à Bacia de Campos. Responderam ao censo 3774 famílias. Essa pesquisa tem por objetivo auxiliar o
processo de compreensão das questões socioeconômicas e políticas dos pescadores artesanais dos municípios citados acima. O licenciamento
ambiental é exigido para as atividades potencialmente poluidoras. Como medida mitigadora dos impactos ambientais a nota técnica 01/10 do
IBAMA, estabelece a necessidade de desenvolver processos formativos para subsidiar a intervenção qualificada de determinados grupos sociais em
processos decisórios de distribuição de custos/benefícios a partir da exploração de recursos naturais. A realização do projeto Pescarte é uma das
medidas mitigadoras adotadas pela Petrobras para atender a referida nota técnica e obter o licenciamento ambiental de suas plataformas. Neste
trabalho são tratados dados referentes às questões da caracterização familiar, vulnerabilidade social, condição socioeconômica comparando os
municípios onde o censo foi realizado. Para produzir os indicadores fez-se uso do programa SPSS (Statistical Data Analysis) e parâmetros utilizados
pelo Banco Mundial no que tange a linha da pobreza. Os dados permitiram concluir que a média de integrantes das famílias que responderam ao
censo é de 3,18. A população da família de pescadores possui uma coincidência entre a média e a mediana em torno dos 34 anos, entretanto a
distribuição se caracteriza por ser claramente bimodal nos valores próximos a 26 e 58 anos. O Censo da pesca solicitou informações acerca da
renda de todos os membros das famílias em três variáveis: ocupação principal, ocupação secundária e benefícios sociais. Como resultado verificouse que aproximadamente 25% dos pescadores estão abaixo da linha da pobreza, conforme parâmetros do Banco Mundial e mais de 14% são
dependentes de benefícios sociais, como bolsa família, auxílio defeso, dentre outros. O rendimento mensal para toda cadeia da pesca analisada
gira em torno de R$ 4,5 milhões, com uma média de R$ 1.034 por cada um dos 4.300 indivíduos que responderam essa questão. Para a segunda
variável analisada os valores encontrados somam cerca de R$ 875 mil mensais, com uma média de R$ 902 para cada um dos 969 indivíduos que
declararam possuir uma segunda renda. Já os benefícios sociais, foram apenas 1.094 pessoas que declaram receber algum tipo de assistência, com
o valor aproximadamente de R$ 232 mil adicionados ao montante total, o que corresponde uma média de R$ 212 por indivíduo que declarou
receber esta renda individualmente. A presente pesquisa utiliza da inclinação social do PEA - Pescarte para nortear-se a organização comunitária
por meio do associativismo pesqueiro e das questões econômicas que os englobam.
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RESUMO
O descarte indevido de efluentes contendo corantes, de forma inadequada, ocasionam efeitos prejudiciais aos seres vivos e consequentemente
um sério problema ambiental. Caracteriza-se como esgoto industrial o despejo líquido resultante dos processos industriais, respeitados os padrões
de lançamentos estabelecidos. A NBR 9648:1986, que regulamenta o estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário define este como sendo
o despejo líquido constituído de esgotos doméstico e industrial, água de infiltração e a contribuição pluvial parasitária. No procedimento de
tratamento físico-químico, processo coagulação-floculação, são usados coagulantes inorgânicos oriundos de sais de ferro e alumínio, estes que
poluem o meio ambiente, como os rios, lagos, lagoas e também o solo através do descarte do lodo. O objetivo do trabalho teve como finalidade
estudar uma empresa de tinturaria e propor uma Estação de Tratamento de efluente, com fins de reuso não potáveis, além de elaborar seus
planos de gerenciamento de resíduos sólidos – PGRS. A metodologia utilizada, foi descritiva, com procedimento experimental no laboratório com
testes e finalizando no procedimento de estudo de caso controle. Foi elaborado um projeto de gestão aplicando as ferramentas de custos e
investimentos de manutenção e serviços de terceiros e materiais, além da elaboração da planta baixa e desenho didático para verificação da
proposta. Os materiais propostos na construção da ETE foram: 02 Caixas D'água 1000 Litros Polietileno Fortlev, Policloreto de Vinila (PVC), 06
bombas, 02 agitadores mecânicos com rotações de 50, 100 e 200 rpm, abertura para retirada dos sólidos e válvulas controladora de passagem do
efluente. Dos resultados obtidos: a estação de tratamento de efluentes seguiu todo o planejamento da proposta. Foi reaproveitado os dois
tanques no subsolo, um para retenção da água quente vinda após o processo de tingimento e o segundo para o processo de repouso; o
resfriamento ocorreu no período de 12h. Em seguida, para terceiro tanque, do qual seria realizado o primeiro tratamento químico floculação e
coagulação. O efluente recebe o adsorvente para o processo no período de 30 minutos. Foi agitado por 1 muito com velocidade de 200 rpm.
Depois, modificado a rotação para 50 rpm durante 30 min. Desligou o aparelho e aguardou 30 minutos. O precipitado que ficou retido no tanque 3
foi retirado através da válvula inferior e acondicionado em recipiente de volume útil de 10L, seguindo para uma empresa de descarte de resíduos
sólidos. Depois, a parte liquida tratada passa para o último tanque de cloração. Após a finalização do processo, foi realizado medições de pH e
estudos macroscópicos, com relação a cor, turbidez do efluente tratado. Das conclusões: o plano de gerenciamento de resíduos sólidos foi
apresentado a empresa para dar continuidade de inspeção da Estação de Tratamento, além do monitoramento da qualidade da água de reuso
para não interferir no processo de tingimento. O Efluente tratado foi, propicio ao reuso no processo de Tingimento. Foi proposto contratação de
empresa ou serviço para transporte e destinação final dos resíduos, recicláveis, com sugestão das respectivas licenças ambientais.
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RESUMO
A atual conjuntura brasileira é consequência do esgotamento dos modelos aplicados na economia. As técnicas de estabilização monetária
demonstraram ser incapazes de proporcionar novos ciclos eficientes para a implantação de políticas que possibilitassem a redução da
desigualdade existente na nossa sociedade. As políticas ditas de desenvolvimento social aplicadas não passam de uma disfarçada revitalização
urbana através de obras de infraestrutura, separando as cidades do próprio território, sem qualquer integração com os atores envolvidos
diretamente, provocando a coexistência de grandes bolsões de informalidade em paralelo com representantes do grande capital. O Estado
brasileiro proporcionou o acirramento dos graves problemas de desenvolvimento urbano, com a migração de várias empresas para diversas
regiões do país. Porém, Ao contrário do que alguns autores descreveram sobre os benefícios das instalações dessas plantas, há na verdade uma
busca de redução de custo e ampliação nos seus processos de domínio dos poderes sobre a égide governamental. Observa-se, portanto, que o país
está na eminência de repetir uma trajetória de concentração espacial e acirramento de desigualdades regionais, onde os atores globais posam de
beneméritos locais e reconfiguram a característica do espaço onde pretendem se inserir. Diante desta reestruturação produtiva e por
consequência o próprio mercado de trabalho, algumas experiências observadas podem surgir como resposta à tentativa de predomínio do grande
capital. Dentre estas experiências as aglomerações produtivas conhecidas como clusters surgem como uma possível alternativa, visto o resultado
positivo ocorrido onde foram implantadas. Neste sentido, esta pesquisa foi desenvolvida com o intuito de estudar a hipótese sobre a possibilidade
de empresas de menor porte serem utilizadas como uma alternativa de crescimento econômico dentro de uma nova concepção produtiva, onde
empresas e instituições possam estar espacialmente concentradas e se relacionando, envolvendo a interatividade entre os agentes visando o
intercâmbio de fatores, competências e informações. A pesquisa também partiu do princípio que este modelo de desenvolvimento somente é
possível através da profissionalização da gestão destas empresas, eliminando o amadorismo corrosivo que impede as mesmas de obterem um
crescimento longínquo e duradouro. A metodologia utilizada foi em parte bibliográfica e também em estudos de campo, onde entrevistas,
observações e demais instrumentos foram empregados com o intuito de verificar dados que pudessem confirmar ou não a hipótese apresentada.
A pesquisa utilizou o cluster da cidade de Petrópolis como estudo de caso, confirmando a hipótese desenvolvida, onde foi verificado que a
ausência do profissionalismo na gestão das empresas impede o avanço do desenvolvimento do próprio cluster. Esta situação propõe um novo
modelo do que se refere à situação de governança, onde se contempla o papel ativo dos atores locais, transformando-os em cidadãos ativos e
favorecendo a criação de novos empreendimentos. A justificativa desta pesquisa baseia-se no fato de que a eficiência destas aglomerações
econômicas em determinados espaços territoriais pode se transformar em alternativa para a melhoria na qualidade de vida dos envolvidos. Pois,
ao estimular os clusters, procurar-se-á criar situações onde a demanda local forme a base de sustentação do crescimento desses aglomerados,
além da interlocução entre demais regiões.
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo investigar como a incerteza ambiental e estratégia competitiva adotadas afetam o desempenho das Micro
e Pequenas empresas do segmento de Comércio e acima de 10 anos de atuação da cidade de Ourinhos/SP. A pesquisa tem abordagem
quantitativa e finalidade descritiva, e foi desenvolvida por meio de uma pesquisa de campo no formato survey. Para classificar o comportamento
estratégico foi utilizado questionário desenvolvido por Miles e Snow (1978) que caracteriza quatro tipos de estratégias: prospectora, defensiva,
analítica e reativa. Para identificar a incerteza ambiental foi utilizada a escala desenvolvida por Camisón (2004). De acordo com o autor, a incerteza
ambiental compreende o dinamismo, a rivalidade e a complexidade do ambiente de negócios. O desempenho organizacional foi medido por meio
de escalas de avaliação subjetiva como a proposta por Deshpandé et al (1993) e Jaworski e Kohli (1993). O tratamento dos dados foi realizado em
duas fases. A primeira fase incluiu a realização de uma Análise da Variância (ANOVA) de dois critérios (two way), onde os dois critérios foram a
incerteza ambiental à qual as empresas estavam submetidas e a estratégia adotada pelas empresas pesquisadas, e tendo como variável
dependente o desempenho da empresa. Para tal, foi necessário realizar inicialmente uma Análise de Cluster para classificar as empresas em
conglomerados em função em função do nível de incerteza ambiental a que estão submetidas. Para o segundo critério (estratégia adotada), elas
foram classificadas de acordo com a categoria (Defensiva, Reativa, Defensiva ou Prospectora) identificada através da metodologia de Miles e Snow
(1978). Os resultados da primeira fase da ANOVA permitiram verificar: (i) se existia influência da incerteza ambiental no desempenho das
empresas; (ii) se existia influência da estratégia adotada no desempenho das empresas; e (iii) se existia interação entre a incerteza ambiental e a
estratégia, para fins de desempenho da empresa. A possível constatação de uma interação entre o ambiente e a estratégia indicaria que empresas
em um ambiente com um determinado nível de incerteza podem desempenhar melhor se adotarem determinada estratégia, mas que em outro
ambiente, com outro nível de incerteza, a melhor resposta pode ser a adoção de uma estratégia diferente. Como foi este o caso, uma nova Análise
da Variância (ANOVA) foi realizada, mas desta vez de critério único (one way) somente com a inclusão de empresas dentro de um dos clusters de
incerteza ambiental, para testar se dentro desse nível de incertezas, existem diferenças no desempenho médio das empresas em função da
estratégia adotada por elas. Com relação à influência da incerteza ambiental e da estratégia competitiva adotada no desempenho da empresa,
objetivo principal da pesquisa, os resultados indicaram a ausência desta influência entre as empresas do contexto pesquisado, tanto para a
incerteza quando para a estratégia. Entretanto, os resultados sugerem a presença de interação entre a incerteza ambiental e a estratégia, como
fator influenciador do desempenho da empresa. A contribuição prática deste trabalho portanto é que não adianta procurar um ambiente com
diferentes turbulências, nem uma estratégia específica, mas considerar a interação entre os padrões. As empresas com determinado nível de
incerteza podem ter um desempenho melhor se adotarem determinada estratégia, mas em outro nível de incerteza a adoção da estratégia deveria
ser diferente para alcançar um desempenho satisfatório. Ou seja, a incerteza ambiental e a estratégia separadamente não criam impacto no
desempenho da empresa.
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RESUMO
Em anos recentes falências tem assolado o negócio de restaurantes e bares, um segmento do setor de serviços relevante como fonte de empregos.
Uma das principais características dos serviços é a interação cliente/prestador de serviços. Assim a retenção de clientes, uma preocupação em
tempos de crise, pode ser alcançada, entre outras iniciativas, por meio de funcionários de linha de frente bem preparados. Ou seja, a forma como
o cliente percebe a qualidade de um serviço depende significativamente do seu prestador. Sabe-se que qualidade é um conceito variável e
multidimensional, portanto, pode significar diferentes aspectos para diferentes pessoas. À medida que investimentos são feitos em alimentos, na
decoração, ou em publicidade, nem sempre a linha de frente é priorizada por meio de treinamento e desenvolvimento dos garçons. Esta pesquisa
teve como objetivo investigar a relação entre o desenvolvimento de empregados de linha de frente e a percepção do cliente sobre a qualidade do
serviço. Foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa com finalidade explicativa a fim de extrair considerações sobre o comportamento
dos clientes. A estratégia utilizada foi um estudo de caso único realizado no Restaurante Seu Antônio, localizado em Niterói (RJ). Ao longo da
pesquisa foram realizadas entrevistas semiestruturadas com dez clientes do restaurante. Os resultados da pesquisa indicaram que os principais
critérios avaliados pelos clientes de restaurantes à la carte são por ordem decrescente: comida, atendimento, rapidez, preço e ambiente. O
atendimento é o segundo critério mais citado como essencial para uma alta qualidade, e também um dos mais criticados quando ele não funciona
da maneira esperada. Sendo assim, compreender como o desenvolvimento da linha de frente influencia na melhoria do atendimento é ter a
oportunidade de conquistar uma vantagem competitiva e evitar a perda de clientes, ou até mesmo, a falência de um negócio. O desconhecimento
do garçom sobre os pratos oferecidos, em especial a composição dos pratos, é um incômodo citado também pelos entrevistados que acabam por
relacionar tal falha à falta de treinamento e preparo do empregado de linha de frente. Os resultados também apontam para a importância do
treinamento e utilização da ferramenta feedback como ações de desenvolvimento dos empregados de linha de frente. Além da entrevista com os
consumidores foi realizada uma entrevista com o gestor do restaurante para compreender quais aspectos de qualidade tal gestor entende como
aqueles priorizados por clientes fiéis e capazes de até mesmo enfrentarem uma longa fila de entrada em seu restaurante. O gestor apontou,
também em ordem decrescente, a comida, o atendimento e o ambiente como aspectos essenciais para uma percepção de qualidade, ou seja,
verifica-se um bom grau de alinhamento entre as prioridades do gestor e dos clientes. Foram também coletadas observações pelos clientes que
poderiam ser utilizadas pelo setor de RH de restaurantes para melhorar o processo de recrutamento e seleção, e assim filtrar os candidatos que
estivessem mais aptos. Isso, segundo os entrevistados, ajudaria a amenizar o problema de contratar garçons que atendem de mau humor, são
grosseiros e não demonstram interesse em atender bem o cliente. A principal limitação encontrada nesse trabalho é a impossibilidade de
generalizações estatísticas quanto aos resultados encontrados, uma vez que os resultados decorrem de um estudo de caso único. Contudo, há que
se destacar a validade da generalização teórica no que diz respeito à realidade sobre a qual se concentra o estudo.
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RESUMO
A fiscalização ambiental pode ser entendida como uma peça primordial na manutenção da preservação do meio ambiente. Consoante a isso, os
espaços naturais que passaram a se tornar objeto de grande exploração da atividade turística em todo mundo vem sendo expostos a níveis cada
vez maiores de carga de visitação, muitos dos quais sequer dispõem de estudos e limites determinados capazes de atestar seu grau de usabilidade,
resiliência e manutenção necessárias à sua sustentabilidade. Nesse sentido, o Estado de Roraima pode ser caracterizado enquanto detentor de um
grande potencial para o desenvolvimento deste tipo de turismo, o ecoturismo, que aproxima os visitantes da natureza e, consequentemente, dos
recursos naturais disponíveis em todo seu território. Localizado no município de Cantá, distando quase 40 km da cidade de Boa Vista, capital do
estado, encontra-se um destes atrativos descritos anteriormente. A Serra Grande vem sendo trabalhada por numerosos grupos de guias e
condutores locais, os quais vêm atuando na orientação de visitantes vindos dos mais diversos lugares do Brasil, única e exclusivamente para
conhecer o potencial desse lugar. Apesar disso, considerando que a área de acesso da serra dá-se por entre propriedades privadas que rodeiam a
serra, a fiscalização deste espaço natural constitui-se num enorme desafio para gestores públicos e autoridades interessadas em promover a
atividade, mas que precisam viabilizar ações capazes de promover a sustentabilidade social, ambiental e econômica do atrativo. Dessa forma surge
o principal objetivo desse estudo, qual seja: identificar como as políticas públicas direcionadas à fiscalização ambiental estão atuando no atrativo
Serra Grande, localizada no município de Cantá. Entre os objetivos específicos destacam-se: Compreender o papel da fiscalização frente a
manutenção da sustentabilidade local para o turismo; identificar quais políticas públicas de fiscalização municipal e estadual estão operando no
atrativo. Os procedimentos metodológicos adotados foram: Pesquisa hemerográfica na internet com intuito de buscar os termos chave “Serra
Grande”, “Cantá”, “turismo” e “fiscalização”. Para um melhor reconhecimento da área de estudo foi realizada uma visita in loco com a finalidade
de se observar o cenário em que o atrativo se encontra e, consequentemente, buscar os aspectos necessários à premissa de uma ideologia de
fiscalização sobre esse atrativo. Além disso, foram feitas pesquisas junto a publicações científicas, artigos e jornais de referência sobre o tema. A
partir disso os resultados constatam que não existe nenhum órgão ou entidade que tem a responsabilidade de fiscalizar os impactos ambientais do
atrativo, sejam eles de âmbito estadual ou municipal. No entanto, durante a atividade, foi percebido que o atrativo está rodeado por áreas e
propriedades particulares, de modo que seus responsáveis demonstraram certa preocupação em preservar o ambiente em que vivem. Porém, na
visita realizada ficou evidenciado que as queimadas nas propriedades são prática comum e naturalizada, além do que foram encontrados
depósitos de lixo espalhados por todo entorno das residências desses proprietários, evidenciando descaso e omissão com a destinação dos
resíduos sólidos gerados por eles mesmos. Dito isto, concluímos que no decorrer desta pesquisa a visitação e análise dos fatos foi primordial para
esclarecer a importância da fiscalização dos impactos ambientais no ponto turístico em questão, bem como se atesta veementemente a relevância
de um órgão fiscalizador municipal, mesmo não existindo previsão legal no município para tal inspeção, uma vez que a área é propriedade
particular. Sugere-se, destarte, que sejam adotadas ações voltadas à fiscalização dos atrativos naturais de uso turístico, aposição de placas
educativas e/ou informativas que poderiam atuar na redução dos impactos ambientais identificados, além de conscientizar todos que aproveitam
desse atrativo visando múltiplos ganhos.
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RESUMO
Nas empresas, com a crescente mudança no mercado e a busca por competitividade, o desenvolvimento de produtos que apresentem qualidade
tem se tornado uma exigência. Neste contexto, muitas empresas passam a empregar conceitos, métodos e ferramentas da qualidade, de modo a
melhorar o desempenho de seus processos a busca pela qualidade de produtos, processos e de certificações da qualidade, como a ISO 9001,
tornaram-se imprescindíveis e vitais para as organizações. Desta forma, a pesquisa teve como base as bibliografias de renome para viabilizar
aplicabilidade das ferramentas da qualidade que possam auxiliar este processo. Com isso foi realizado uma revisão sistemática, assim pôde-se
identificar que o Diagrama de Causa e Efeito foi a principal ferramenta utilizada pelos pesquisadores, seguido do Diagrama de Pareto, Folha de
Verificação, Histograma, Diagrama de Dispersão Plano de ação - 5W2H, Cartas de Controle e, respectivamente. Deste modo, as ferramentas da
qualidade demonstram aplicabilidade nas empresas, podendo proporcionar resultados satisfatórios, como a redução de perdas no processo e
melhorias na qualidade dos produtos. A pesquisa mostra a praticidade e simplicidade sobre as sete Ferramentas da Qualidade que por esse motivo
podem ser usadas por todos os níveis organizacionais e operacionais da empresa. Este estudo tem por objetivo descrever as 7 (sete) ferramentas
básicas de qualidade no Processo Organizacional, conceituar as ferramentas aplicáveis, demostrar o uso das ferramentas, mostrar os conceitos de
qualidade. Esta conclusão apoiou-se no fato de haver um grande número de publicações literárias, acadêmicas e não acadêmicos a respeito do
tema as 7 ferramentas da qualidade aplicáveis no processo organizacional, leva-nos a crer que ainda há um hiato entre a academia o meio
empresarial. Com a Revisão da Literatura, foram coletados dados por meio bibliográfico e eletrônico, onde o estudado conceituou o tema, e
apresentar a base teórica sobre os constructos teóricos da Qualidade, e os indicadores que atenderam os objetivos do trabalho. A pesquisa
apontou para uma grande concentração dos trabalhos voltados aos processos de qualidade, considerando-se que está relacionada à resposta e
objetivos do processo organizacional. O tema as 7 ferramentas da qualidade aplicáveis no processo organizacional de pesquisas acadêmicos
dando a generalidade buscada neste estudo, porém em comum clarificou-se que a necessidade das ferramentas aplicáveis para as organizações de
controles internos eficientes são a base necessária ao início de qualquer implantação de sistema de gestão da qualidade.
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RESUMO
Para esta pesquisa, consideramos Povos e Comunidades Tradicionais (PCT) como grupos culturalmente diferenciados que possuem formas
próprias de organização social, ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa,
ancestral e econômica. O desenvolvimento de pesquisas com PCT é uma tarefa exigente para o pesquisador, pois demanda preparação para lidar
com as dificuldades relacionadas a região. Além desses aspectos, ao estar frente a frente com uma cultura bastante peculiar o pesquisador
necessita de instrumentos e procedimentos metodológicos específicos para atingir seu objetivo. Nesse contexto, nossa pesquisa teve como
objetivo construir e validar o Questionário para Povos e Comunidades Tradicionais (QPCT) que permite avaliar a percepção sobre as parcerias para
o Fornecimento de Produtos da Biodiversidade (FPB). A pesquisa foi baseada em uma experiência no lugar de vida dos interlocutores da pesquisa e
investigou quatro comunidades tradicionais no estado do Pará, APOBV, APROCAMP, CAMTA e COFRUTA. A inexistência de um instrumento
confiável, reprodutível e válido, motivou a seguinte pergunta de pesquisa: “O Questionário para Povos e Comunidades Tradicionais (QPCT) é válido
e pode ser utilizado em comunidades tradicionais para avaliar parcerias para o Fornecimento de Produtos da Biodiversidade?”. A pesquisa foi
aprovada pela Plataforma Brasil sob o nº 2.005.781 e pelo Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) sob o nº 55141. Na
primeira etapa, elaboração do modelo, o QPCT foi formulado a partir de definições derivadas da literatura sendo composto por questões de
caracterização (objetivas) e de percepção (survey). Na segunda etapa, pré-teste, o instrumento passou pela análise de 15 especialistas. Como
resultado desta etapa o questionário apresentou 9 questões de caracterização da amostra e 28 afirmações para o survey. Na terceira etapa, versão
piloto do questionário, houve a aplicação do instrumento em 178 moradores escolhidos aleatoriamente nas quatro comunidades. A quarta etapa,
teste de consistência interna, verificou os valores de Alfa de Cronbach (α = 0,716) para consistência interna e foi realizada a Análise Fatorial
Exploratória (AFE). Nesta etapa o questionário permaneceu com 9 questões de caracterização e 17 afirmações para o survey. A AFE eliminou 11
afirmações e isolou 3 fatores que explicaram 41,74% da variância total das respostas aos itens do instrumento. O fator 1, percepção financeira da
parceria, composto por 7 itens coleta informações sobre a melhoria da qualidade de vida, disponibilidade de emprego, gestão do negócio,
composição da renda e contratação de mão-de-obra. O fator 2, percepção social da parceria, composto por 6 itens, coleta informações sobre
engajamento dos produtores nos assuntos da comunidade, proteção do conhecimento tradicional, valorização do produtor, diversificação da
produção, certificação da produção e a concorrência pelos produtos. O fator 3, percepção ambiental da parceria, formado por 4 itens, coleta
informações sobre a valorização da mão-de-obra, preservação ambiental, educação ambiental e extrativismo predatório. Por fim, o QPCT
apresentou 9 questões de caracterização da amostra e 17 afirmações para o survey, além disso, demonstrou ser um instrumento de fácil aplicação
em moradores de comunidades tradicionais, com tempo médio de aplicação de 4 minutos. Os resultados obtidos com a presente pesquisa indicam
que o instrumento obteve estabilidade e concordância e encontra-se pronto para a utilização em associações ou cooperativas que tenham
contratos de FPB com a iniciativa privada.
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RESUMO
O ato de consumir está atrelado a própria história das civilizações, contudo, após a Revolução Industrial o acesso à tecnologia se tornou mais
simples e a através da mídia foram criadas formas eficientes de estimular o desejo dos consumidores pela aquisição de novos produtos. As formas
e os níveis de consumo passaram a fazer parte da aceitação e da participação do indivíduo na vida coletiva, permeando sua identidade cultural,
social e econômica. A busca de satisfazer seu bem-estar através do consumo fez com que a humanidade entrasse na era do consumismo, o que
gerou desigualdade social e exaustão do ecossistema. Atualmente, a sociedade tem sido despertada pela necessidade de se fazer o consumo de
forma sustentável, respeitando o meio ambiente e promovendo o estabelecimento de uma sociedade mais justa, surgindo assim a tendência de
um novo perfil de consumidor, cujo sucesso e enquadramento social não estão mais alicerçados no seu poder de consumo. Neste contexto se
apresenta o Lowsumerism, termo em inglês oriundo da união das palavras “low” (baixo) e “consumerism” (consumismo), desenvolvido com
objetivo de quebrar o ciclo vicioso do consumismo, fazendo com que o consumidor repense nas suas verdadeiras necessidades de consumo e na
sua responsabilidade diante das cadeias produtivas, diminuindo os impactos ambientais e sociais do consumismo. O presente trabalho tem como
objetivo avaliar como os consumidores do município de Teresópolis se comportam em relação aos hábitos de consumo conscientes e faz parte de
um projeto vinculado ao Programa Pesquisa Produtividade da Universidade Estácio de Sá. O procedimento metodológico utilizado foi a pesquisa
do tipo Survey através da ferramenta Google Forms, cujo link para preenchimento foi disparado em redes sociais e por e-mail. A análise dos dados
foi realizada por Estatística Descritiva com o auxílio do Microsoft Excel. A pesquisa ainda se encontra em andamento e contou com a participação
de 251 respondentes até o presente momento. Os dados apontaram que 83,87% responderam se consideram consumidores conscientes. Em
relação aos hábitos de consumo foi pedido aos respondentes que marcassem de 1 (discordo plenamente) a 5 (concordo plenamente), sendo
apontado uma média ponderada de 3,5 para a frase “Compro exatamente o que estava precisando sem exageros”, 1,9 para “Só compro a por
impulso, nunca planejo” e 2,3 para “Gosto de seguir as últimas tendências da moda”. Sobre o grau de conhecimento de responsabilidade
socioambiental, 39,63% relataram que conhecem bem o assunto, 49,77% que já ouviram falar, mas que conhecem pouco, 7,37% que ouviram
falar, mas que não sabem do que se trata e 3,23% que nunca ouviram falar. Sobre o quanto é importante os produtos possuírem a característica:
"Ser sustentável - não agredir o meio ambiente, não utilizar mão de obra infantil ou análogas à escravidão, etc." foi pedido para que respondessem
de 1 (Sem nenhuma importância) a 3 (Muito importante), sendo apontado uma média ponderada de 2,7 o que mostra uma clara tendência do
consumidor a preferir marcas que possuam responsabilidade socioambiental. Em relação à escolha de uma marca ou produto, a qualidade foi
apontada como quesito mais importante, seguido pelo preço e pela responsabilidade socioambiental das empresas. Na escolha da marca, 60,37%
responderam que avaliam alternativas produzidas de forma mais ecológica ou socialmente justa e 88,48% afirmaram que deixariam de comprar
uma marca se soubessem que ela não respeita o ambiente ou que utiliza alguma forma de injustiça social. Os resultados preliminares mostram que
o consumidor atual tem mudado seus conceitos em relação aos seus hábitos de consumo, sendo esse dado importante para o mercado indicando
que as empresas que ainda não aderiram um modelo de produção sustentável precisaram rever seus conceitos para se manterem competitivas no
mercado e continuarem a atrair o consumidor.
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RESUMO
O objetivo da pesquisa foi identificar os valores pessoais de consumidores satisfeitos por meio da escolha de restaurante fast casual que permite a
coparticipação do cliente na confecção dos pratos, agregando essa identificação aos princípios da coprodução e da cocriação de valor entre estes
clientes e o prestador. A originalidade da pesquisa residiu no fato de a agregação da identificação dos valores pessoais dos clientes analisados aos
princípios de coprodução e de cocriação de valor entre eles e o prestador de serviço ser inédita na literatura brasileira de Administração até o
momento da realização da pesquisa. Tratou-se de pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva e exploratória, com triangulação de métodos:
pesquisa bibliográfica, observação não participante, e soft laddering. Sua operacionalização se deu em uma unidade da rede Spoleto, tendo sido
abordados 10 clientes homens na faixa etária de 20 a 40 anos no momento de consumo, quantidade que se provou suficiente para se alcançar a
saturação das evidências. Dentre as limitações salientaram-se eventuais respostas baseadas em níveis “artificiais” de elementos, conforme os
entrevistados se vissem impelidos a buscar argumentos a cada repetição de pergunta “por quê?”, clássica da técnica de soft laddering; além disso,
a pesquisadora faz parte do quadro de colaboradores do Grupo Trigo, ao qual pertence o Spoleto, muito embora ela se tenha policiado na busca
pela necessária atitude de distância, de estranhamento, de forma a impedir a contaminação, na sua interpretação dos fatos, da familiaridade
derivada de sua atividade profissional. Os principais resultados foram que, referida ao êxito pessoal, “realização” revelou-se o valor pessoal de
maior destaque. Já a cocriação de valor ficou evidenciada com os esforços da marca em construir uma relação única com o cliente, pautada na
coprodução dos pratos. Como considerações e conclusão tem-se que a coprodução provou-se capaz de fazer o consumidor se sentir um chef de
cozinha, com essa sua participação via aplicação de suas escolhas pessoais “empoderando-o” e levando-o a um patamar experiencial, relacionado
muito mais à experiência do cliente e à sensação de se sentir cozinhando do que ao serviço e ao prato que será consumido em si. A contribuição
acadêmica foi alcançada por meio da ligação da teoria de cocriação de valor em serviços ao construto valores pessoais. Duas contribuições
gerenciais foram extraídas: sugestão de ajuste no slogan da rede de restaurantes enfocada, e de calibragem na velocidade de prestação do serviço
conforme os horários de operação.
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RESUMO
Esse artigo apresenta um estudo buscando averiguar uma possível relação entre felicidade organizacional e valores pessoais no intuito de
investigar a seguinte questão: - Existem valores pessoais associados à felicidade nas organizações? Para responder esta pergunta, foi proposto
como objetivo geral analisar a felicidade organizacional com base em valores pessoais e felicidade dos funcionários. Os objetivos específicos
elencados foram: i) Medir o grau de felicidade individual/bem-estar subjetivo dos profissionais da instituição, com base nas dimensões que
compõe o FIB (indicador de Felicidade Interna Bruta); ii) Identificar os valores pessoais dos empregados utilizando PVQ-21; iii) Mapear valores
pessoais comuns entre os funcionários, em especial dos profissionais com maior grau de felicidade. Visando atender os objetivos propostos foi
utilizada uma pesquisa exploratória descritiva quantitativa do tipo survey. O instrumento para medir os valores, optou-se pela utilização do
PVQ-21. O instrumento para medir a felicidade foi elaborado a partir de questões envolvendo as dimensões do FIB: bem-estar psicológico, saúde,
uso do tempo, vitalidade comunitária, educação, cultura, meio ambiente, governança, padrão de vida, próprias para calcular o bem-estar subjetivo
em função de sua presença na vida das pessoas. A pesquisa teve por população-alvo funcionários de duas empresas do setor hoteleiro cuja
amostra retratou 182 entrevistados. Empregados de ambas as empresas tiveram a mesma oportunidade de responder a pesquisa, caracterizando
uma amostra aleatória simples. O cálculo da felicidade organizacional, ou FIB Empresarial, foi resultado da média dos índices de felicidade de seus
funcionários. A Empresa A obteve 87,37 pontos e a Empresa B 90,52 pontos: status de muito feliz. Em se tratando de duas empresas bem
sucedidas, a felicidade de seus funcionários provavelmente é uma das forças importantes na conquista de bons resultados. Entre os principais
achados dessa pesquisa está a identificação de que não há diferença significativa entre os valores dos respondentes muito felizes e dos felizes.
Contudo, os valores dos respondentes com índice de felicidade satisfatório são diferentes dos demais. Os valores relacionados a felicidade dos
funcionários felizes e muito felizes nas Empresas A e B são os mesmos: hedonismo, universalismo e benevolência, bem como à dimensão bipolar
autotranscedência. Já entre os entrevistados com nível de felicidade satisfatória os valores entre as empresas A e B também mudam. Os
entrevistados na Empresa A, com status de felicidade satisfatória, apresentaram como tipos motivacionais mais importantes a conformidade e a
dimensão bipolar da autotranscedência. Na Empresa B, os tipos motivacionais foram o hedonismo; autodeterminação, estimulação e segurança,
com dimensões bipolares para abertura a mudanças, autotranscedência e autopromoção. A análise bivariada comprovou a existência de
correlação entre os valores e a felicidade, porém os resultados obtidos não permitem assumir os valores pessoais dos respondentes como sendo
proxies de seu índice de felicidade, nem afirmar que um explique o outro. Essa é uma das limitações do estudo que poderá ser aprimorada
futuramente buscando aplicar análises multivariadas como Cluster, no intuito de aprofundar a investigação buscando responder a seguinte
questão: - Existe algum valor pessoal específico relacionado à felicidade?
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RESUMO

O estudo aqui desenvolvido direciona-se a abordar o processo de Gestão e Estratégias para a Redução e Controle da Inadimplência no Banco do
Brasil, avaliando os mecanismos ou sistemas que possam ser adotados no sentido de reduzir o percentual de inadimplência. Neste processo, é
necessário que as agências, independente de seu tamanho, revejam seus métodos de gestão e treinem seus colaboradores para serem proativos
no trato da inadimplência. Quanto aos objetivos, destacam-se: estudar a utilização das ferramentas disponibilizadas para o controle da
inadimplência para adequação dos parâmetros estabelecidos pelo Banco. Busca-se localizar ações inovadoras com efetivos resultados; verificar o
perfil de gestão empregado nas unidades com excelentes resultados no controle da inadimplência e quais suas influências no processo de gestão e,
identificar, depurar e compilar as melhores ações e práticas a serem implementadas no combate à inadimplência, analisando as agências que se
mantém ou não, dentro do índice orçado. Quanto aos fins, a pesquisa é descritiva e explicativa na medida em que vem detalhando, analisando e
avaliando o processo de gestão da inadimplência pelas agências. Quanto aos meios, a pesquisa bibliográfica foi desenvolvida com base em
materiais coletados no decorrer do desenvolvimento do Projeto de Pesquisa e, ainda, outras fontes disponíveis no acervo, principalmente, livros e
artigos científicos, fossem estes de leitura corrente ou de referência, que possibilitaram a obtenção de informações referentes ao tema em
questão. O estudo teve maior ênfase nas pesquisas realizadas junto às agências bancárias que obtiveram os melhores e piores resultados na gestão
da inadimplência no ano de 2016. Foram efetuados levantamentos de dados em campo por meio de questionários e entrevistas. De forma
complementar foram utilizadas informações obtidas por meio de levantamentos de dados através do sistema corporativo do Banco do Brasil. O
tipo de pesquisa utilizada foi a exploratória de característica qualitativa.
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RESUMO
A discussão acerca do empreendedorismo e inovação no contexto das IES tem suscitado vários debates no meio acadêmico em função da
dinâmica dos próprios mercados inseridos em uma economia dinâmica, globalizada e com avanços tecnológicos cada vez mais rápidos. Junto com
estas mudanças, verificou-se a inserção do tema empreendedorismo e inovação nos currículos de cursos de Administração, com o objetivo de
desenvolver a capacidade empreendedora e inovadora dos estudantes, visto que tais mudanças tem contribuído para a redução de postos de
trabalho e a criação novos empregos suficientes para satisfazer a população economicamente ativa. Este fator ficou mais acentuado com os
avanços da tecnologia de informação e automação industrial que mudaram as relações de trabalho e o perfil do trabalhador, contribuindo para
supressão massiva de empregos e dando lugar ao trabalhador de serviços, polivalente, e não necessariamente empregado. Neste cenário, parte-se
do consenso que a criação de novas empresas é fator indispensável para a geração de estratégias de recuperação, crescimento econômico e
competitividade. Logo, o empreendedorismo inovador pode e deve ser ensinado e, principalmente, incentivado. Neste contexto, essa pesquisa
visa analisar o nível de conhecimento e a perspectiva de discentes dos cursos de Administração de Instituições de Ensino Superior privados, em
relação ao empreendedorismo e inovação. A pesquisa é de natura exploratória e descritiva com base em uma abordagem quanto-qualitativa,
utilizando-se como instrumento de coleta de dados questionário e entrevistas, abordando tema como percepção do aluno sobre os conceitos de
empreendedorismo e inovação e sobre o papel das IES no incentivo ao empreendedorismo e inovação, além dos conhecimentos empresarias dos
discentes. Foram entrevistados, respectivamente, alunos do 7 e 8º semestres dos cursos de Administração de IES privadas no município de
Fortaleza. Fez-se uso de uma amostragem não probabilística, por conveniência caracterizada pela facilidade no acesso, sendo entrevistados 90
alunos do total de 872 dos referidos semestres e IES. Os resultados preliminares mostram que 24% dos entrevistados tem noção do conceito de
inovação, tendo por base o manual de Oslo; 47% entende o conceito de empreendedorismo, no entanto, quando se analisa seu perfil
empreendedor, considerando as habilidades e conhecimentos para identificar oportunidades, pôr em prática suas ideias, organização do negócio,
liderança e implementação de estratégias e inovação, percebe-se que em média 58% dos entrevistados apresentam baixo perfil empreendedor.
Percebe-se ainda, uma deficiência no suporte institucional na concepção e promoção do ensino de empreendedorismo e inovação, uma vez que se
resume a uma disciplina obrigatória na matriz curricular e a ações pontuais de alguns docentes.
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RESUMO
A inovação social pode ser entendida como uma solução inovadora para uma demanda da sociedade e que produz um resultado minimamente
mais eficaz, eficiente, e sustentável do que soluções atuais. O valor criado é apropriado principalmente pela sociedade como um todo e não por
indivíduos. Apesar do crescimento da relevância deste tema nas últimas décadas, há carência de estudos sobre inovação social no Brasil tanto na
academia quanto no âmbito governamental. Em geral, as Universidades se dedicam mais às inovações tecnológicas, dando menor importância
àquelas de natureza social e cultural. Na contramão desta lógica, a UNIRIO criou em 2016 o Núcleo de Inovação Cultural e Social – NICS que tem
por objetivo promover e acompanhar a realização de projetos de inovação social e cultural no âmbito da UNIRIO. O desenvolvimento desse núcleo
na UNIRIO se deu devido ao perfil da universidade, que possui um viés mais cultural e social. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo
identificar de que forma o NICS atua para apoiar a implementação de inovações sociais promovidas pela UNIRIO. O trabalho foi conduzido por
meio de um estudo de caso de abordagem qualitativa e finalidade exploratória. Os resultados da pesquisa indicaram que as atividades de apoio do
NICS consistem basicamente na realização de palestras, workshops e ciclos de mentoria promovendo encontros entre especialistas, idealizadores
de projetos e interessados no tema inovação social. Em grande parte estas atividades são realizadas com o apoio da Latin American Social
Innovation Network (LASIN), rede da qual a UNIRIO participa. Assim, o NICS procura acompanhar e disponibilizar conhecimentos sobre o processo
de inovação social aos projetos apoiados colaborando para que os mesmos possam se estruturar e evoluir. Um exemplo de inovação social
identificada no âmbito da UNIRIO foi o projeto de extensão Teatro em Comunidades que reúne docentes e discentes em atividades de aulas e
apresentações teatrais às comunidades do Complexo da Maré na cidade do Rio de Janeiro. Trata-se de uma iniciativa inovadora que permite que
grupos muitas das vezes sem voz possam se expressar por meio da emersão de estórias de uma perspectiva de dentro para fora. Por outro lado,
esta iniciativa também colabora para a formação dos discentes da UNIRIO na medida em que os possibilita conviver com os aspectos positivos e
negativos do ensino em comunidades, ao ministrarem aulas. Um aspecto positivo deste projeto é o fato de ele estar atrelado a um projeto de
extensão da UNIRIO o que garante um mínimo de continuidades das ações desenvolvidas, fator importante evidenciado pelos participantes do
projeto. Por outro lado, a falta de entendimento do que é uma inovação social e cultural foi apontada pelo NICS como uma das grandes barreiras
ao surgimento de empreendedores sociais e culturais no âmbito e fora da UNIRIO. Assim, foi possível compreender que o NICS tem sido e será
cada vez mais um instrumento importante para a UNIRIO não apenas por promover e desenvolver inovações culturais e sociais dentro e fora da
Universidade, mas também divulgar o correto entendimento deste conceito no âmbito da Universidade. Como limitação dos resultados do estudo
de caso, é possível citar a recente criação do núcleo, o que limita bastante o conjunto de informações coletadas. Outra limitação refere-se ao fato
de que, apesar das pesquisas realizadas, não ter sido encontrado outro núcleo de inovação social conhecido em outra IES, o que impossibilita uma
comparação entre o NICS e outro núcleo.
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RESUMO
Entre os resíduos sólidos urbanos produzidos pela sociedade, há um tipo específico que merece atenção: Os resíduos provenientes dos
equipamentos elétricos e eletrônicos, popularmente conhecido como lixo eletrônico. A rápida inovação tecnológica associada ao crescimento da
indústria eletrônica acelera o processo de substituição, reduzindo drasticamente a vida útil média dos produtos, resultando em uma geração
maciça de equipamentos eletroeletrônicos (EEE) com sua vida útil abreviada devido à obsolescência programada, ocasionando consequentemente
o aumento de seus resíduos correspondentes, tornando-se um problema mundial e cada vez maior. Este tipo de poluição eletrônica é comumente
denominado como a poluição gerada por produtos eletrônicos derivado do consumo humano e também da corrida tecnológica, tendo sua origem
na lei da oferta e da procura gerada pela competitividade capitalista e pela rápida inovação dos EEE, sendo desta forma convertidos numa
espantosa velocidade em sucatas, atingindo o grau de máxima obsolescência em virtude da evolução tecnológica. A pesquisa tem como objetivo
caracterizar a composição do resíduo eletroeletrônico, seus impactos para o meio ambiente e a saúde humana se descartado de forma
inadequada e proposta para seu desfazimento. A metodologia utilizada foi descritiva com abordagem qualitativa embasada em dados secundários
extraídos da revisão bibliográfica realizada nas bases Spell e Periódicos Capes. Na medida em que o mundo avança em direção ao seu futuro
urbano, a quantidade de resíduos sólidos produzidos pela sociedade também cresce e em taxas significativas. Até o ano de 2025 estima-se que a
humanidade gere cerca de 2,2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos no mundo, correspondendo a 1,42 kg / habitante / dia. Os resíduos
eletroeletrônicos (REEE) fazem parte de uma categoria de resíduos complexos, podendo conter mais de mil substâncias distintas, algumas delas
perigosas e tóxicas como, por exemplo, o chumbo e cádmio, possuindo desta forma características muito distintas dos resíduos municipais
tradicionais. O contato direto ou indireto com metais pesados pode gerar muitos efeitos e causar danos a toda e qualquer atividade biológica.
Embora muitas dessas substâncias tenham sido regulamentadas em algum momento, ainda se fazem presentes nos equipamentos mais antigos.
Outras substâncias perigosas ainda são legalmente usadas em novos produtos, como o mercúrio, que podem ser encontrados em uma variedade
de equipamentos e se for gerenciada de forma inadequada pode representar significativos riscos para a saúde humana e ambiental. O crescente
aumento no uso de dispositivos eletrônicos reflete diretamente no processo de aceleração da produção destes equipamentos. Inicialmente o
acúmulo de REEE não representava um problema, entretanto, com seu crescimento exponencial de EEE, o acúmulo tem sido cada vez maior,
tornando-se um problema por não haver espaço físico adequado para armazenagem e nem condições adequadas para a reciclagem de todo o
material descartado, sendo emergente a necessidade de uma solução que promova condições adequadas para seu descarte. Neste sentido a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº. 12.305/10 aponta a logística reversa (LR) como o instrumento que visa além do simples
retorno dos produtos aos seus respectivos fabricantes, mas considera também a preservação do meio ambiente de forma a estimular o
desenvolvimento sustentável, sendo de fundamental relevância um planejamento eficiente para toda a sociedade. Tal iniciativa propicia benefícios
econômicos para as empresas e melhor qualidade de vida para a população, visto que a adoção da prática da LR evita que toneladas de
substâncias sejam descartadas indevidamente ou ocupem desnecessariamente os aterros sanitários. Em um mundo com recursos finitos, a
recuperação de produtos e materiais usados torna-se fundamental para a redução dos resíduos, sendo um elemento importante da política
pública do meio ambiente.
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RESUMO
O tema geral desta pesquisa é sobre o uso de celular em sala de aula, como um a ferramenta de aprendizagem, com a utilização de quiz
relacionado a conteúdos, aliado a Realidade Virtual, como ambiente de interação com os alunos. As pessoas estão cada vez mais utilizando seus
dispositivos móveis para se comunicar, compartilhar e se relacionar, desta forma é importante fazer um estudo sobre o impacto positivo e
negativo que o uso de celulares dentro da sala de aula pode trazer em termos de interação, colaboração, dinamismo e inovação. Se por um lado o
uso de celular é muito criticado em sala de aula, por outro se busca com esta pesquisa despertar a atenção dos alunos, resgatá-los da distração,
incluir uma dinâmica em que o aluno estará usando seu aparelho para desafiar colegas, acertar perguntas, pontuar e participar de rankings
exibidos no datashow em tempo real para todos os alunos acompanharem.Dentro deste contexto, o problema de pesquisa é: Como utilizar Quiz
com celulares que estimule a interação dos alunos e professor aliando ambiente de Realidade Virtual, par a tornar a aula mais dinâmica e
interconectada? Os objetivos gerais deste trabalho foram apresentar uma experiência online de Quiz, pelo celular e apresentar a proposta em
Realidade Virtual, que promova a integração de alunos, conteúdos e professor, dentro de sala de aula, tornando o momento da aprendizagem
mais estimulante e com respostas instantâneas projetadas on-line no datashow, para dinamizar o ensino. Os objetivos específicos foram:
pesquisar soluções que já existem no mercado, envolvendo Quiz; desenvolver um protótipo que demonstre as principais funções e possíveis
layouts do Quiz; apresentar a ideia de quiz em Realidade Virtual simulando uma empresa real, com temas da área de Administração e fazer análise
sobre a efetividade deste tipo de plataforma em relação ao processo de ensino-aprendizagem. A metodologia utilizada, foi a pesquisa exploratória
e descritiva aliadas ao 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. Foram elaboradas sessões
com quiz nos celulares durante aula normal de alunos universitários com idade entre 16 e 36 anos e, em seguida, foi apresentada a proposta dos
temas serem explorados em um game em Realidade Virtual, simulando uma empresa com tarefas reais a serem executadas. Ao final foram
aplicados questionários para avaliar os resultados das experiências, tanto de caráter de aceitação, bem como de aprendizagem baseadas em
análises qualitativas e quantitativas. Os resultados mostaram que 86,6% dos alunos disseram que o quiz ajudou na fixação do conteúdo e todos
concordaram que o uso do celular para o quiz não interfere na concentração na matéria e que o quiz deixa a aula mais dinâmica. Sobre a proposta
de quiz dentro de ambiente de Realidade Virtual, 93% dos estudantes mostraram interesse em experimentar o ambiente virtual com o layout
simulando uma empresa com os departamentos, e acharam que esta dinâmica atrai bastante atenção e que ajuda na absorção de conteúdo,
permitindo que o aluno possa conhecer e entender melhor o ambiente empresarial. E 60% dos alunos mostraram grande interesse na atividade
em formato de game com pontuação e vencedor, porém 40% mostraram interesse razoável, indicando que a competição com pontuação e
vencedores pode estimular, porém deve ser tratada com atenção. Por fim, 47% dos entrevistados afirmaram já ter experimentado realidade virtual
anteriormente, mostrando que esta tecnologia atualmente já está mais acessível. Como conclusão, pode se afirmar que houve grande interesse
nesta forma interativa de atividade que provou que o quiz apresentado em celular e em Realidade Virtual podem ser uma importante ferramenta
educacional pois pode trazer simulações de problemas reais para serem resolvidos nesta plataforma.
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RESUMO
Com a globalização decorre historicamente a evolução do capitalismo. As áreas cultural e social, política e jurídica são influenciadas pelo comércio
mundial com integração do sistema financeiro. Nesta perspectiva a racionalização dos sistemas produtivos intensifica para as mudanças na
natureza do processo de trabalho, no conteúdo, no significado e nas relações de trabalho.O movimento de qualidade de vida no trabalho surge
em meados do século XX tendo como objetivo a melhora nas condições do processo de trabalho para o indivíduo e desempenho da empresa. Na
visão empresarial, a qualidade de vida no trabalho representa o grau de contentamento que o trabalhador tem com seu ambiente de trabalho e
com o serviço produzido. Nesta perspectiva o comportamento das organizações empresariais, vem transformando trabalhadores em objetos
instrumentalizados. Ademais, as consequências desse tipo de mudança camufla uma ideologia utópica de trabalho. Deste modo, a qualidade de
vida no trabalho apresenta-se para o trabalhador como uma realidade falsa, tornando-o incapaz de compreender toda complexidade inerente do
mundo do trabalho. Objetivou-se com esta pesquisa, analisar criticamente o modelo de qualidade de vida no trabalho e a relação existente entre
trabalhador e empregador, trazendo a luz da realidade de como o trabalhador é controlado veladamente nas organizações.Para tanto, procede-se
à pesquisa de caráter bibliográfico realizada a partir de reflexões em artigos disponibilizados na literatura em meio digital, entre os anos de 2002 e
2011. Ao identificar o processo ideológico no ambiente de trabalho, aponta-se que dentro das organizações sempre existiu um conflito entre os
indivíduos e o capital. Ou seja, a busca de melhoria de desempenho, tem criado modelos de gerenciamento, objetivando resolução de problemas,
no entanto, grande parte desses embasados sobre o controle do homem pelo capital.O capital investe em incumbir a eficácia do pensamento
individualista na vivência social em depreciação dos procedimentos coletivos. Com o avento do salário flexível uma singularidade própria as
necessidades ordenadas do capital, o assalariado sofre com o desgaste da pessoalidade, vivenciando, cada vez mais, os valores do individualismo.
Estudiosos afirmam que trabalhos diferenciados acabam tornando-se iguais com o tempo, perdendo sua pessoalidade, dessa forma, os
trabalhadores são igualados aos produtos, como meio de lucro. Ao comparar o comportamento do trabalhador colaborador a partir do sistema de
recompensas, vislumbra-se que o programa qualidade de vida no trabalho em si traz um discurso de autonomia e flexibilização, com intenção de
criar um ambiente harmonioso, para que qualquer atividade seja bem executada. É preciso entender que, ao optar pela flexibilização e ao ter a
quebra da rotina burocrática, cria-se uma nova estrutura de controle, ao invés de melhorias nas condições de trabalho destes trabalhadores. Em
contraposição o capital empresarial mascara e introduz métodos para remodelar seus meios de controle social. Pesquisadores apontam para falta
de visão crítica dos trabalhadores em uma análise organizacional e insistem para novos questionamentos e superações das teorias tradicionais no
processo de trabalho ao desvelar que, nem tudo na esfera da gestão empresarial é o que aparenta ser. Sob o nome de reestruturação produtiva,
inovações tecnológicas, organizacionais e de gestão, motivado pelo capital para o lucro, tende a redesenhar contornos na organização e gestão
para produção de forma velada, e pouco percebida pelo sujeito trabalhador.Portanto,a pesquisa sobre o programa qualidade de vida no trabalho,
nas organizações, além de propiciar um estudo de teor crítico reflexivo, trouxe contribuições de consideráveis pesquisadores do mundo do
trabalho. Em suma, o programa qualidade de vida no trabalho tem em seus propósitos favorecer o empregador e ao capital empresarial, quanto
ao empregado apenas o resquício.
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RESUMO
Este trabalho consiste em analisar um dos processos de trabalho em uma Instituição de Ensino Pública, sob a ótica da abordagem BPM (Business
Process Management). Essa abordagem traz uma proposta que contribui para a prestação do serviço público com mais eficiência, pois se tem
tornado imprescindível a preocupação do administrador público em entregar mais valor para o cidadão. Mas como se pode garantir que os fluxos
redesenhados, trabalhados a partir de propostas de melhorias, não sejam desconsiderados? O trabalho pretende compreender a relevância da
participação do executor de um processo de trabalho na busca pela melhoria contínua e com isso obter, efetivamente, a implementação do
resultado. Sendo essa, como observado na prática, a melhor resposta para os fluxos serem de fato implantados. Entretanto, para compreender
isso, é necessário conhecer e aplicar corretamente as ferramentas propostas pela abordagem BPM. O trabalho visa, também, explicar, com mais
detalhes, como se dá o envolvimento dos executores do processo nas proposições de melhorias e justificar que suas opiniões, se forem criativas e
inovadoras, podem fazer toda a diferença para o alcance da efetividade na condução de um processo de trabalho. O estudo se desenvolveu por
meio de uma abordagem qualitativa, sendo empregada a pesquisa exploratória recolhendo e registrando fatos da realidade. Também foi realizada
pesquisa bibliográfica e análise documental da Instituição. Ao analisar os resultados, observou-se a relevância dos instrumentos propostos pelo
BPM, como a construção da Cadeia de Valor que se mostrou um passo primordial e fundamental para iniciar o trabalho de Redesenho, pois
proporciona uma visão clara dos processos de trabalho que compõem a Instituição. Outras ferramentas, como a Matriz SIPOC e do fluxo AS IS
possuem, também, especial relevância, pois permitem uma visão genérica do processo, possibilitando identificar pontos que não podem ser
esquecidos. Quanto ao fluxo TO BE pôde-se concluir que a participação do executor do processo é essencial, pois percebeu-se que houve um
comprometimento maior quando suas ideias foram consideradas. Além disso, observou-se que as propostas de melhoria mais significativas são
daqueles que possuem contato com o processo no dia a dia, pois já sabem onde estão os gargalos, os principais entraves e quais dificuldades
devem ser superadas. Concluiu-se que o trabalho de Redesenho permite promover uma reflexão dos envolvidos no processo sobre como o
trabalho vem sendo feito e em que pode melhorar. Algo que, na maioria das vezes, não ocorre de maneira individualizada. A implantação das
técnicas e métodos difundidos pelo BPM tem se mostrado significativa para o alcance de resultados efetivos na condução do trabalho público. É
necessária uma busca cada vez mais apurada que vá ao encontro de tudo que é esperado pelo cidadão na prestação dos serviços pagos por ele.
Constata-se que por meio do BPM poderá haver mudanças de paradigmas e consequentes reflexos positivos em toda a sociedade.
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RESUMO
No cenário onde as empresas aparecem como ícones de ações, seja pela cobrança social, pela necessidade de diferenciais competitivos e
econômicos, ou por outros tantos contextos que fazem as organizações reconhecerem as suas responsabilidades perante a sociedade; as
Instituições de Ensino Superior (IES) devem ter a preocupação de desenvolver futuros profissionais responsáveis socialmente e mais preparados
para o mercado de trabalho. Partindo desse contexto, a pesquisa teve como objetivo geral diagnosticar as ações sociais desenvolvidas por uma
Instituição de Ensino Superior, sob a perspectiva dos alunos. Para alcançar esta finalidade, foi realizado um estudo de caso com caráter
exploratório e descritivo. A pesquisa foi classificada como documental e de levantamento, com uma abordagem qualitativa e quantitativa. Como
instrumentos de coleta de dados utilizaram-se documentos institucionais, entrevistas e questionários. Foram verificadas e descritas as ações
sociais concretizadas ou em processo realizadas pela IES. As entrevistas foram efetuadas com gestores e coordenadores da IES para obter dados
necessários para elaborar o questionário aplicado aos discentes. A pesquisa foi realizada com alunos ativos (cursando) que ingressaram antes do
semestre 2017/2 (inclusive). Como resultados alcançados, na visão dos alunos, o tema de Responsabilidade Social foi definido como um assunto
muito importante (68,4%) ou importante (31,6%) para ser abordado pela IES e que existe o interesse dos alunos em ter mais contato com o tema
de RS, assim como em ações sociais promovidas pela Instituição. Quanto aos meios de comunicação utilizados pela IES para divulgar as ações
socialmente responsáveis desenvolvidas, foram considerados em sua maioria pouco eficientes (52,6%); 7,9% dos respondentes consideraram
como muito eficientes; 26,3% como eficientes; e 13,2% como não eficientes. Com relação à abordagem do tema RS pelos professores em sala de
aula, a pesquisa constatou: 26,3% dos alunos identificaram como abordado com frequência, 47,4% como pouco abordado, 23,7% não é abordado
e 2,6% como não tenho conhecimentos em RS. Quando questionados sobre o tema de RS ser abordado pelas disciplinas do curso e em materiais
didáticos, 18,4% dos alunos identificaram como abordado com frequência, 55,3% como pouco abordado, 23,7% não é abordado e 2,6% como não
tenho conhecimentos em RS. Sobre o conhecimento do aluno quanto ao curso oferecer alguma disciplina específica que trata sobre o tema de RS,
78,9 desconhecem e 21,1 conhecem. Na opinião dos alunos, as melhores formas que a IES pode utilizar para trabalhar sobre o tema são (nessa
ordem): palestras, ações socialmente responsáveis, desenvolver o tema nas disciplinas dos cursos, oficinas, disciplinas específicas sobre o tema,
cartazes informativos e divulgação pela internet. Foram identificadas 25 ações promovidas pela IES. Das ações socioambientais realizadas, aquela
que teve maior percentual de conhecimento, por parte do aluno, foi o Natal Solidário (60,5%); seguida por atendimento à comunidade para
orientar sobre o Imposto de Renda, Ponto de Coleta para óleo de cozinha e matérias recicláveis, arrecadação de brinquedos novos e alimentos
para doação para crianças carentes, entre outras. Verificou-se que, embora cientes de algumas ações, a participação efetiva dos alunos não
ultrapassou a 26,3% do número de respondentes. Os maiores problemas identificados foram: falta de conhecimento das ações (comunicação) e
choque de horário com o horário de trabalho ou com o horário de aula. O resultado da pesquisa apresentou falhas no processo, neste sentido,
sugere-se à IES um maior reforço ao desenvolvimento dos seus alunos em busca de uma formação responsável, ética, empreendedora e
consciente.
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RESUMO
A fabricação de sabão ecológico é parte integrante de um projeto que busca contribuir para o desenvolvimento sustentável e melhoria de vida dos
membros das comunidades de apoio social em Belém. O óleo de cozinha jogado diretamente na pia prejudica o meio ambiente e quando
descartado de maneira equivocada, provoca obstruções na rede coletora e ainda dificulta o processo na Estação de Tratamento de Esgotos,
causando problemas sérios de poluição. Se o produto for para as redes de esgoto encarece o tratamento dos resíduos em até 45% e o que
permanece nos rios provoca a impermeabilização dos leitos e terrenos, o que contribui para as enchentes. A solução para este problema é a
reciclagem do óleo vegetal. Diante de tais problemas citados viu-se a necessidade de as sobras de óleo utilizadas na fritura de alimentos serem
transformadas em sabão. Este projeto multidisciplinar, em andamento, tem como objetivos, levar este conhecimento às comunidades de apoio
social, promover a reeducação ambiental por meio do ensino da diminuição da poluição das águas e da produção do sabão ecológico a um custo
muito menor e, por fim, comercializar o sabão produzido para promoção da sustentabilidade local. O óleo é produzido em laboratório pelos alunos
para que sejam entregues às comunidades após as oficinas, como brindes. Todo o óleo recolhido é peneirado e guardado em garrafas PET de 1 ou
2 litros. A metodologia utilizada para a produção é uma mistura de 2 litros de óleo residual, 0,350 kg de soda cáustica, 400 ml de água e cerca de
100 ml de suco de limão (ajuste do pH), o sabão é fabricado a frio, mexido durante 40 minutos e depois desse tempo essa mistura é colocada
bandejas plásticas que servem como fôrmas para o sabão. Mesmo o projeto estando ainda em execução pode-se concluir que está alcançando o
objetivo, contribuindo com a população de baixa renda com o barateamento na aquisição de material de limpeza, onde a comunidade fabrica um
produto de boa qualidade com custos reduzidos de forma rápida, o que promoverá a educação ambiental e, tem como principais vantagens, a
redução da poluição ambiental e economia de matéria prima contribuindo para o desenvolvimento sustentável. As etapas e atividades que
englobam a execução desse projeto, priorizam treinamento inicial com os novos alunos, palestras informativas, por fim, oficinas, produção e
treinamentos junto às comunidades de assistência social, escolas ou instituições parceiras, que têm interesse em desenvolver estas ações. Após a
intervenção, retorna-se às comunidades para fazer o feedback, ou seja, um levantamento do que foi aproveitado pelos membros das comunidades
durante as oficinas. Nessa etapa, ocorre um novo levantamento quantitativo, para posteriormente a equipe do projeto fazer comparações e
análises de como se expande as informações adquiridas pelo público. Outro elemento importante nessa etapa, é a participação do público e sua
iniciativa frente ao exposto, pois caso ela tenha o real interesse, a equipe do projeto socioambiental se responsabiliza em promover um minicurso
de pequenos empreendimentos para completar as etapas de execução.- organizar um evento técnico aberto à comunidade acadêmica e às
comunidades, envolvidas no projeto, para exposição dos relatos, assim como, para debates e discussões sobre a temática da sustentabilidade da
produção de sabão advinda do óleo de cozinha, com palestrantes convidados, órgãos interessados, entidades afins e sociedade civil como um
todo. Os resultados pretendidos envolvem alcançar até 2019, um quantitativo aproximado de 3.000 pessoas sensibilizadas, treinadas e capacitadas
a terem um negócio próprio, sendo que estas, ainda podem passar o conhecimento adquirido a outras pessoas. Os alunos aprenderam a parte
teórica e prática do projeto e realizaram três palestras para divulgar a importância da conscientização ambiental, gerando assim maior consciência
ambiental e renda familiar extra.
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RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo principal compreender o desenvolvimento dos negócios sociais, através do processo de gestão. Para tanto,
realizou-se uma pesquisa exploratória descritiva, através de estudo de casos múltiplos, realizado com três empresas de negócios sociais atuantes
na capital do Estado de Santa Catarina - Signa, Plantepramim e Upme. Os dados foram coletados através de pesquisa bibliográfica, entrevistas
semiestruturas e observação sistemática, e foram analisados através de análise de conteúdo. Com o estudo bibliográfico foi possível perceber que
ainda há uma confusão teórica quanto ao termo “negócios sociais”, com diferentes correntes definindo o termo, por esse ser um tema recente,
que ainda merece atenção. No mercado, estas empresas também parecem ainda estar procurando o seu lugar, uma vez que se encaixam na
mesma tributação das empresas privadas, embora tenham um cunho social, porém, não se caracterizam como empresas do terceiro setor, visto
que não dependem de doações. Foi possível constatar que embora muito semelhantes às empresas tradicionais, as empresas que trabalham com
negócios sociais se diferenciam em uma série de fatores, sendo o principal deles a sua finalidade (solucionar problemas sociais). Constatou-se que
as empresas pesquisadas possuem todas as características de negócios sociais colocadas pelo Instituto Artmisia (2017), tais quais intencionalidade,
potencial de escala, rentabilidade, impacto social relacionado à atividade principal e a distribuição de dividendo, exceto o fato de não ter pessoas
de baixa renda como foco principal, o que demostra que os negócios sociais vão além do proposto pela Teoria da Base da Pirâmide, de Prahalad
(2005). Todo o planejamento das empresas de negócios sociais se desenvolve em torno da sua finalidade, o problema social que pretendem suprir.
Na fase de desenvolvimento do negócio social foi possível perceber a importância das instituições de fomento brasileiras, como o Social Good
Brasil, o qual ajudou as três empresas pesquisadas, e também as iniciativas internacionais. Uma estrutura enxuta e uso da tecnologia se
apresentaram com as principais estratégias utilizadas pelas empresas em estudo para conseguirem manterem-se ativas no mercado, oferecendo
seus produtos/serviços à um preço competitivo, da mesma forma que propôs a teoria estudada. A questão financeira se mostrou como a principal
dificuldade enfrentada pelas empresas de negócios sociais pesquisadas, principalmente pela dificuldade que possuem em atrair investidores, uma
vez que seus empreendedores, devido a própria cultura dos negócios sociais, direcionam seus focos para a causa social, perdendo assim os
investidores para startups que trabalham com foco econômico. Embora a medida do impacto que causa na sociedade seja uma das principais
métricas do sucesso de um negócio social, vale destacar que as empresas estudas não realizam de forma criteriosa a medida de impacto de seus
negócios, como propõe a teoria, e este pode ser um bom tema para o desenvolvimento de futuras pesquisas. Contudo, através do estudo,
compreende-se como fatores facilitadores ao processo de gestão dos negócios sociais: a presença de órgãos de fomento; a tecnologia; as
oportunidades de mercado deixadas por lacunas do governo. Como fatores inibidores tem-se: a falta de conhecimento em gestão por parte dos
empreendedores; a paixão pela causa social; a falta de interesse dos investidores em empresas que estão iniciando e a competição com startups.
Conclui-se como fatores críticos de sucesso de empresas de negócios sociais: ter uma causa social consistente; planejamento; tecnologia; estrutura
de custos enxuta; geração de impacto; processos eficientes e profissionalização. Por fim, este estudo não se encerra com a realização desta
pesquisa, a qual abre portas para uma série de novas investigações que venham a enriquecer o estudo sobre este tema que pode transformar o
Brasil.
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RESUMO
As Prefeituras Municipais possuem fundamental importância para o crescimento e desenvolvimento local, pelas suas perspectivas econômica,
financeira e social, sendo importante conhecer e acompanhar as ações da gestão para melhor controle. Neste contexto buscamos indicar quais
ações seriam implementadas para proporcionar o adequado conhecimento dos dados e informações da gestão, sob os aspectos, orçamentário,
financeiro e patrimonial. Para isso realizou-se uma análise comparativa entre a revisão da literatura e o estudo de caso. A natureza desta pesquisa
será aplicada, qualitativa, descritiva e com procedimentos de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Utilizou-se, livros, legislações e artigos da
base de dados scielo, para subsidiar a análise dos conteúdos no período de janeiro a abril de 2018. Tanto a contabilidade, a prestação de contas e a
transparência são ferramentas e instrumentos indispensáveis para o acompanhamento da gestão das Prefeituras Municipais. A necessidade de
informações transparentes, relevantes, confiáveis, tem tido cada vez repercussão nas mídias contemporâneas. Este estudo será útil para
pesquisadores, que buscam diversas linhas de pesquisa, em face dos resultados encontrados e desenvolver novas pesquisas. O estudo consiste em
apresentar os instrumentos de transparência para possibilitar o conhecimento das informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais aos
usuários e interessados na gestão pública, observando as normas legais, em especial a Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade
Fiscal. O objetivo do estudo buscou destacar a importância da contabilidade pública como instrumento de controle do patrimônio público, assim
como a transparência das informações da contabilidade para os usuários e interessados sobre a gestão pública. Trata-se de uma pesquisa
descritiva exploratória de abordagem qualitativa a ser desenvolvida no âmbito de órgãos públicos na esfera de Prefeituras da Baixada Fluminense.
Na elaboração da pesquisa e sua revisão teórica, pode-se constatar que a Prefeitura desenvolveu melhorias nas informações, com o uso de
sistemas adequados, que tornaram mais possíveis o acompanhamento pelos usuários e interessados na gestão pública, e assim desenvolver o
senso de acompanhamento das ações da gestão, para haver mais fiscalização e cobranças dos atos dos gestores. De um modo geral pode-se
afirmar que as mudanças registradas na contabilidade pública, assim como nos processos de transparência da gestão, obrigaram as Prefeituras a se
adaptarem as estas alterações, promovendo a capacitação e formação de servidores para atuarem com o objetivo de proporcionar melhores
informações sobre a gestão pública, aperfeiçoando os sistemas de controle, trazendo as ferramentas necessárias para dar a transparência
necessária dos atos e fatos da gestão, com vistas ao melhor acompanhamento das ações praticadas pelos gestores. De certo, que há ainda um logo
caminho a percorrer até que a população tenha mais interesse e busque usar as informações que lhe são oferecidas por meio dos instrumentos e
ferramentas disponíveis, e participe mais efetivamente da fiscalização da gestão pública, cobrando dos responsáveis os resultados esperados, pois,
na condição de contribuintes e usuários dos serviços públicos tem o direito e do dever de cobrar melhores resultados.
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RESUMO
A indagação que se busca responder com esta pesquisa é: Quais os reflexos da atual carga tributária do Brasil favoráveis ao desenvolvimento
econômico do país? Objetivamente, este artigo propõe-se a analisar os efeitos da falta de um planejamento estratégico na gestão dos tributos
para um conseguinte desenvolvimento econômico do Brasil ao longo prazo, verificando a relação da arrecadação tributária dos países
desenvolvidos como os da OCDE. Na metodologia aplicou-se como natureza da pesquisa o método aplicado e qualitativo, o seu objetivo como
descritivo e como procedimentos a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso comparativo. Utilizou-se a legislação vigente, livro e artigos da base
de dados Scielo para sustentação da análise dos conteúdos no período entre abril a maio de 2018. Aspirante a país membro da OCDE, os
percentuais tributários do Brasil em relação à média dos países que fazem parte da Organização não se encontra longínquo conforme mostrado
nos gráficos, mas mesmo com uma carga tributária tão alta a aplicação desses recursos em investimento com educação, saúde pública, segurança
e entre outros é inferior. Após a análise é possível identificar a necessidade de modificações na estrutura tributária do país para que se comece
atingir um desenvolvimento substancial. É fundamental haver mudanças nas ações planejadas pelo Governo de Estado (políticas
macroeconômicas), por meio de um importante instrumento que é a política fiscal. Ainda, aliar o planejamento estratégico - conceito muito
presente na disciplina de administração de empresas - sendo este mais objetivo que o puro planejamento, ajudaria a chegar a um melhor
aproveitamento no alcance dos objetivos definidos na estratégia da organização. Conforme apresentado o Brasil apresenta uma carga tributária
muito pesada de impostos indiretos – embutidos nos bens e serviços - tornando o sistema ineficiente e injusto, uma vez que tributar tão
vigorosamente sobre o consumo reduziria o poder de compra dos menos favorecidos que é a maior parte da população brasileira, favorecendo
então aqueles com maior poder aquisitivo, pois bens essenciais são pagos e tributados da mesma forma pelas duas camadas de classe social, indo
na contramão dos países da OCDE. Conjuntamente constatou-se que a baixíssima carga sobre lucro, renda e capital acaba favorecendo apenas os
“ricos” e aumentando ainda mais a injustiça entre contribuintes, uma vez que, quem ganha mais acaba pagando menos impostos, como é o caso
do Imposto de Renda onde se há pouca variação nas faixas de salário e também é menor em relação aos países mais avançados. Um estudo sobre
o prisma tributário no Brasil também é fundamental quando vista ante uma concepção econômica. Partindo dessa observação, o objetivo do
presente trabalho preocupou-se responder a questão central ligada ao problema de pesquisa sobre os reflexos da atual política tributária no
desenvolvimento econômico nacional, sendo respondido que mesmo com uma carga tributária tão elevada, o Brasil acaba não proporcionando o
crescimento da economia devido a forma equivocada na qual cobra sua parcela sobre a riqueza dos particulares. No geral, pode-se dizer que a
aplicação do planejamento estratégico no gerenciamento de políticas fiscais e tributárias, provocará em melhores resultados ao impulsionar a
economia nacional como foi o caso dos países membros da OCDE, destacando-se como importante instrumento no uso das políticas
macroeconômicas. Sugere-se como proposição para novos estudos a ampliação da análise de política macroeconômica tratada no presente artigo
assim como outras não expostas a fim de buscar aprimoramento das praticas de gestão tributária, além de aplicar o modelo proposto nesta
pesquisa a novos estudos sobre temas associados ao planejamento tributário de longo prazo necessário ao desenvolvimento da nação.
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RESUMO
O vertiginoso crescimento do setor imobiliário acelerado pela recuperação da Economia Brasileira, transforma o segmento Construção Civil, em
uma opção precípua de adquirir a casa própria, por conta de empreendimentos lançados ao mercado Imobiliário para negociação. Em mesma
linha a Secovi-SP1, registra que o mercado imobiliário brasileiro tende a crescer para o exercício de 2018, em uma variação percentual de 10% (dez
por cento). Nessa mesma linha, Oliveira (2018) contribui informando que o segmento imobiliário reflete o contexto de um Brasil atual, por conta
de uma economia com expectativa de recuperação alimentando sonho dos Brasileiros em adquirir a tão desejada “casa própria”. De uma maneira
uniforme, esses fatos atingem diretamente a Gestão Estratégia dos Condomínios em Prever Receitas e Fixar Despesas para um exercício social
determinado. Por essa razão a Contabilidade Condominial se faz presentes em relatórios usuais da contabilidade, descritos no CPC (Comitê de
Pronunciamento Contábil). Em razão de elevado montante arrecadado em condomínios em todo o Brasil, faz necessário uma especialização
específica neste segmento para que os Gestores de condomínios possam ter uma variedade de ferramentas quando na tomada de decisão. Fogo
(2015) colabora com a discussão, informando que nos dias atuais os condomínios movimentam quantias de altos valores, sendo assim a
contabilidade condominial está em evidência, contribuindo significativamente com informação fidedigna para a tomada de decisão. A folha de
pagamento absorve grande parte da arrecadação dos condomínios, sendo assim qual é o mais vantajoso sobre dois contextos terceirizar ou
contratara mão de obra para realiza as atividades de execução do condomínio? Uma vez que esta informação não é averiguada, o presente artigo
em como objetivo geral comparar folhas de pagamento de condomínios e valores cobrados por empresas terceirizadas para mão de obra de
portaria, zeladoria e limpeza, analisando qual é o mais vantajoso atualmente para o orçamento dos condomínios. Por meio de uma pesquisa
descritiva e estudo de casos que segundo Gil (2008) requer “estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu
conhecimento amplo de detalhado”, foi feita análise qualitativa e quantitativa de dados coletados da folha de pagamento de condomínios
localizados na cidade de Porto Alegre,permitindo a hipótese de contratar diretamente a mão de obra diminuiu o custo da folha de pagamento ou
não diminui o custo. A justificativa do artigo é levantar a discussão sobre o custo da folha de pagamento para os condomínios, mostrando o
quanto a contabilidade condominial é relevante para o cotidiano das pessoas que moram em condomínios. Comparando e justificando qual tipo de
contratação de funcionários é a mais vantajosa e qual diminui o custo do condomínio.
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RESUMO
A avaliação de desempenho é uma ferramenta utilizada para mensurar as contribuições de cada pessoa ou de uma equipe, em função das
atividades que desenvolve, das metas e dos resultados a serem alcançados, das competências que oferece e do potencial de desenvolvimento. O
presente trabalho tem por objetivo apresentar alguns modelos de avaliação de desempenho encontrados na literatura do autor Idalberto
Chiavenato. Por conseguinte, averiguamos em diversas leituras que há abundantes técnicas aprimoradas para mensurar as contribuições de cada
colaborador, sendo elas: autoavaliação de desempenho; avaliação 90°; avaliação 180° e avaliação 360°. Metodologia: Trata-se de uma
metodologia qualitativa, de finalidade básica, caracterizada por referência bibliográfica de cunho explicativo. Realizado sobre o tema abordado.
Resultado: A autoavaliação é o processo em que o colaborador avalia o seu próprio desempenho, tomando como base algumas referências
padronizadas sobre sua descrição de cargo. Deste modo, faz com que algumas inferências não venham prejudicar o processo. Já a avaliação 90° é
o método no qual o gerente ou executivo como responsável pela gestão de pessoas e a responsabilidade de linha, avalia o desempenho de
pessoal, utilizando de recursos, meios, e critérios para que a avaliação possa acontecer. Sendo assim, os gerentes e executivos da área de gestão
de pessoas se posicionam com a função de staff, montando, acompanhando e controlando o sistema, enquanto, cada gerente de linha mantém
sua autoridade de linha avaliando o trabalho. A avaliação 180°, se resulta de um entendimento entre gerente e colaborador, e não mais um ato de
julgamento definitivo e superior a respeito do comportamento da pessoa. É quase uma negociação, no sentido de que ambos trocam ideias e
informações, resultando no compromisso conjunto: O executivo proporciona todas as condições possíveis para o crescimento profissional do
funcionário. O funcionário busca alcançar os objetivos e/ou resultados desejados para ambos. E pôr o último a avaliação 360°, o processo mais
complexo da avaliação de desempenho, pois, envolve vários autores, como: os gerentes, os colegas e pares, subordinados, clientes internos e
externos, fornecedores, enfim, todas as pessoas ao redor do avaliado em uma abrangência ampla e completa. Permitindo ao avaliador as precisão
e a integralidade das visões, produzindo diferentes informações vindas de todos os lados. Discussão: Deste modo, podemos afirmar que a
avaliação de desempenho é de suma importância para que a organização venha a ter um olhar mais crítico sobre as práticas internas e sobre o
desempenho de seus colaboradores. Ressaltando que os avaliadores de desempenho devem sempre estar atentos as recompensas (tangíveis e
intangíveis), para aqueles talentos que atingirem os objetivos organizacionais. E para os que não atingirem os ideais da instituições, deve-se
desenvolver e treinar, ou criar uma política de consequência, que visa a modelar o comportamento do sujeito na organização

Título:

GESTÃO DE PESSOAS NA ZONA RURAL: PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA O
AGRONEGÓCIO NA CIDADE DE BARRA MANSA/RJ

204

Autor(es) Tiago da Silva Almeida
E-mail para contato: contato.tiagoalmeida@gmail.com
IES: INSTITUTO SOUZA
Palavra(s) Chave(s): Gestão de Pessoas; Recrutamento Externo; Zona Rural; Barra Mansa.
RESUMO
O presente trabalho é voltado para Gestão de Pessoas, com a grande importância para o Agronegócio na cidade de Barra Mansa, no estado do Rio
de Janeiro. A economia do Brasil vem atravessando um período de crise que está afetando vários setores e causando um número expressivo de
desempregados desde o ano de 2015, porém, há um impulsionamento e desenvolvimento do país para o agronegócio. Com o surgimento de
novas tecnologias cada vez mais desenvolvidas para a melhoria do sistema produtivo, o produtor rural tem a possibilidade de ter uma empresa
rural competitiva no mercado e uma maior demanda de produtos. Esse aumento na produtividade e a implantação de tecnologias geraram um
problema que vem a ser a obtenção de mão de obra qualificada para o campo. Geralmente a falta de profissionais acontece por não se tê-los ou
por se tratar de uma localidade em que as pessoas possuem níveis precários de formação e instrução acadêmica e profissional. No que diz respeito
à forma de contratação de mão de obra qualificada, ocorrendo possíveis falhas na comunicação entre empregador (empresário rural) e o indivíduo
que está à procura de uma vaga de emprego. Foram feitas entrevistas com 6 produtores rurais para identificar as formas de contratação e se
havia alguma dificuldade durante o processo. De acordo com a pesquisa verifica-se que apesar de existir na cidade instituições de ensino que
qualificam pessoas a cada semestre/ano para o mercado rural, no campo os produtores/empresários rurais estavam reclamando da falta de mão
de obra qualificada. O trabalho aponta possíveis falhas no processo de comunicação e recrutamento de pessoal para o agronegócio na cidade de
Barra Mansa/RJ. Como sugestão seria a criação de um cadastro no município onde os produtores/ empresários rurais pudessem expor as vagas
que sua empresa/propriedade rural estivesse necessitando, esse cadastro poderia ser divulgado nos órgãos que tem ligação com o meio rural,
como sindicatos, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, EMATER e instituições acadêmicas, favorecendo assim a ciência e a tecnologia ao
bem comum.
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RESUMO

O Desenvolvimento de pessoas vai além de treinamentos disponibilizados pelas organizações, buscam-se resultados a longo prazo, visando sempre
o melhor desenvolvimento do colaborador, para que o mesmo possa desenvolver novas competências, gerando assim um ambiente de trabalho
mais eficiente e transformador. O desenvolvimento de pessoas tem como objetivo capacitar os colaboradores para que possam ser promovidos a
novas funções dentro de uma organização, buscando a eficiência em suas rotinas para que alcance novos resultados. O presente trabalho tem por
objetivo apresentar os principais instrumentos utilizados para desenvolver as pessoas, sendo eles: coaching, gestão de carreira, rotação de
funcionários, responsabilidade social, gestão de desempenho, treinamento, mentoring, programas de trainee e feedback. Método: Trata-se de
uma metodologia qualitativa, de finalidade básica, caracterizada por referência bibliográfica de cunho explicativo. Realizado sobre o tema
abordado. Resultados: Os resultados apontam que o coaching é um consultor externo à organização, contratado para auxiliar e despertar nos
colaboradores o seu “EU” transformador. Através de palestras, dinâmicas de grupos, entre outros. Já Gestão de carreira é uma ferramenta
proporcionada pela organização, afim de permitir ao colaborador recursos mínimos para seu desenvolvimento, porém, as políticas atuais imersas a
este campo; estimula os colaboradores para que eles assumem a responsabilidade pelo seu futuro. A rotação de funcionário pode ser vertical ou
horizontal. A primeira representa uma promoção a curto prazo, permitindo aos colaboradores a ocupação de cargos mais privilegiados (Ex:
Trabalhar durante as férias do seu supervisor direto). Já a rotação horizontal, permite ao colaborador o desenvolvimento de suas experiências e
estimula-o para o desenvolvimento de novas posturas frente aos desafios que estão por vir. A responsabilidade social é caracterizada pelas ações
voluntárias dos colaboradores para com outros, afim de realizar serviços para comunidades, que podem ser desde doações de sangues à palestra
em escolas, creches. Essas ações contribui de forma significativa para o desenvolvimento de algumas competências, tais como: melhora na
comunicação, fortalecimento dos vínculos e relacionamentos interpessoais. Segundo a literatura a gestão por desempenho é caracterizado pelo
processo de aplicar pessoas; ela serve para averiguar e mensurar o comportamento dos colaboradores nas organizações; afim de identificar os
pontos fortes e os pontos a serem melhorados. O treinamento é um desenvolvimento a curto prazo, afim de proporcionar aos funcionários o
aprimoramento das funções atuais e de seus déficit. É mais objetivo, mais barato e rápido. O mentoring é um profissional registrado pela empresa,
que tem por função dar orientações e ser referências para os demais colaboradores. Já os programas de trainees é o desenvolvimentos de talentos
que tem por objetivo proporcionar aos novos membros recursos para que eles possam assumir cargos de grandes responsabilidades. O programa é
iniciado pela atração de indivíduos com alto potencial e recém-formados no ensino superior para a formação de um banco de talentos. E por
último o feedback, ferramenta que visa dar o retorno ao colaborador pelos resultados e pelos alcance dos objetivos organizacionais. Um reforço
intangível que estimula aos talentos a se comprometerem com as missões e visões organizacional. Tais práticas corroboram de maneira
significativa para desenvolvimento pessoal e profissional. Conclusão: Ao final do estudo, pode-se concluir que, o desenvolvimento pessoal é de
suma importância para que os colaboradores venham adquirir novas competências e habilidades. Portanto, verificamos que para utilizar das
diversas ferramentas de desenvolvimento, deve-se levar em conta a cultura organizacional, o perfil dos colaboradores e o perfil da gestão. Deste
modo, desenvolver talentos é proporciona-los competências que o
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RESUMO
Com o avanço de um cenário caótico na economia, desde o ano de 2014, verifica-se a redução dos postos de trabalho, com o fechamento ou o
encolhimento das atividades de diversas empresas. Entretanto, uma esperada recuperação econômica, mesmo lenta, traz desafios que necessitam
ser enfrentados, sendo ainda mais complexos para as PME’s (pequenas e médias empresas): o recrutamento e a seleção de novos colaboradores.
Os recursos financeiros e a estrutura dessas empresas são mínimos, fazendo-as optar por ações imediatas, realizadas pelos próprios gestores e
proprietários. Por outro lado, a formação no nível superior também se apresenta em grande expectativa pela formação das competências
profissionais por meio de projetos práticos. Considerando-se os cursos que formam os gestores de RH, essa necessidade de práticas poderá ser
complementar ao cenário das PME’s. Essa foi a percepção que gerou a iniciativa em uma uma Instituição de Ensino Superior (IES) no Rio de
Janeiro, resultando na mobilização de alunos e professores durante o primeiro semestre de 2018. Este relato descreve a experiência da qual os
autores participaram e resolveram narrar, como forma de registro do que foi aprendido, mas também apontando para fragilidades que estão
sendo vivenciadas, sendo este o primeiro relatório da pesquisa-ação que abriu a iniciação científica para o curso de Gestão de Recursos Humanos
daquela unidade. A prática teve como desafio a seleção de doze novos colaboradores, sendo seis efetivos e seis estagiários, para uma empresa de
pesqueno porte, de serviços, na área de entretenimento. Inicialmente, as ações envolveram o planejamento, a descrição das competências do
cargo, intitulado de vendedor interno, com ênfase na função de operador de telemarketing. A empresa não possuía uma descrição do cargo,
requerendo da equipe essa imediata construção. A empresa requisitou dois processos seletivos, um realizado no começo do mês de abril e outro
durante o mês de maio. A divulgação das vagas ocorreu entre os alunos, por e-mail, mural de avisos, anúncios em sala de aula, e também pelas
redes sociais. A seleção iniciou-se com o recebimento de currículos redigidos e apresentações individuis em video. As dinâmicas foram aplicadas de
forma a buscar compreensão das seguintes competências: fluência verbal, negociação, empatia, resiliência, visão do cliente, criatividade e foco em
resultado. A terceira entrevista ocorreu com a participação da gestora da empresa, que já possuía os relatórios do perfil dos canditados e realizou
a escolha final. Todos os candidatos receberam a devolutiva das avaliações produzidas durante o processo. O primeiro processo finalizou com a
seleção de seis candidatos efetivos e um candidato para suprir a vaga de estagiário. O segundo encontra-se em finalização. Esta experiência
proporcionou sólidas vivências profissionais, relacionando as técnicas de recrutamento e de seleção que os alunos aprendem no curso com as
aplicações no caso concreto. Porém, revelou pontos fracos que merecem atenção para o aperfeiçoamento deste modelo, tais como: inexistência
de um acordo formal entre a equipe acadêmica e a empresa, que garanta o cumprimento das atribuições das partes, com o registro das
responsabilidades e das garantias do que é anunciado para captação dos candidatos; alta rotatividade da participação de alunos no núcleo de
práticas, em função da realidade que lhes impõe priorizar as atividades remuneradas para o custeio de seus compromissos; e dificuldades
intrínsecas à rotina dos docentes para o cumprimento das ações que viabilizam o projeto. Entretanto, as ações avançaram para que o modelo
integre transversalmente as disciplinas ofertadas no curso, na forma de laboratório de práticas, vindo a ser construído com as contribuições de
cada área profissional de RH ministrada nas disciplinas do curso.
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RESUMO
Diversos autores, dentre eles, Bergamini (2003), Gondim e Silva (2004), Pinder (2008), Morim (2001), Pink (2010), Daft (2010), alertam que o
desempenho humano pode ser influenciado por diversos fatores, sendo a motivação o fator mais importante para atingir o êxito. Fischer (2002)
acrescenta que, sem a motivação, o resultado e o desempenho humano tendem a ser baixo, criando um ponto de preocupação nas empresas e
organizações. A motivação pode ser definida como “um conjunto de forças energéticas que se originam tanto dentro como fora do indivíduo, para
iniciar o comportamento relacionado com o trabalho e determinar sua forma, direção, intensidade e duração” (PINDER, 2008, p. 34). Cada vez
mais empregados encontra-se desmotivados em organizações públicas e privadas. O objetivo desta pesquisa foi mapear e analisar a recente
produção científica no Brasil sobre o tema Motivação no Trabalho, na base de dados ANPAD, para entender melhor tal fenômeno. A metodologia
desta pesquisa teve abordagem qualitativa e a estratégia de pesquisa foi pesquisa documental com análise bibliométrica. Sintetizar os achados
passados é uma das tarefas mais importantes no avanço do conhecimento em uma particular linha de pesquisa (ZUPIC; CATER, 2014) e isso
geralmente é feito por meio da bibliometria. A bibliometria é o conjunto de leis e princípios empíricos que contribuem para estabelecer os
fundamentos teóricos seja elas da ciência de informação, métodos estatísticos, para analisar as informações científicas de uma determinada área
de estudo (PRITCHARD, 1969). Os resultados na análise dos 24 artigos mapeados apontam a distribuição geográfica irregular das pesquisas e
predominância de certas estratégias de pesquisa. A primeira consideração apresentada através da análise da bibliometria mostra o possível
crescimento do estudo sobre motivação no trabalho no Brasil, levando em conta a quantidade de artigos publicados na base de dados da ANPAD
no ano de 2015 em relação a quantidade publicada nos anos anteriores. Entretanto, apesar do gráfico mostrar a crescente produção, ainda há
muito pouco material elaborado sobre este assunto no país, formando uma lacuna na pesquisa nacional sobre o tema. Com base nos artigos
encontrados no estudo bibliométrico, apurou-se que a maior concentração dos estudos sobre o tema foi nos estados de Minas Gerais (8,19%), Rio
de Janeiro (6,93%) e São Paulo (5,04%). É possível perceber também o baixo número de instituições afiliadas aos estudos sobre a motivação no
trabalho nas seguintes regiões: Norte, Nordeste, e Centro Oeste. Portanto, é sugerido o estimulo a pesquisa nessas regiões. A grande maioria dos
artigos tem um enfoque metodológico e quantitativo (69%). Vale ressaltar que o enfoque quantitativo se fundamenta em um esquema dedutivo e
lógico, formulando questões de pesquisa para testar posteriormente, generalizando os resultados de seus estudos mediante amostras
representativas. Conclui-se que o tema deve ser mais pesquisado e com diferentes estratégias, bem como os gestores devem conhecer mais do
tema para aprimorar suas decisões sobre esse importante assunto. Outro dado interessante a concluir é que a maioria dos dados coletados nos
artigos foi através de questionário (63%), e pelo método da abordagem de investigação intitulada estudo de caso, que teve uma quantidade
expressiva, com 75% da análise. Em relação à autoria, o sexo feminino levou desvantagem em uma diferença de 47% em relação ao sexo
masculino, com 53% do total de autores. Essa diferença afirma a análise de Robbins, Judge e Sobral (2010), dizendo que os homens são
relativamente mais motivados para se superarem no trabalho, enquanto as mulheres se sentem mais motivados a manter um
relacionamento.Desmotivados, os empregados entregam bem menos, e seus gestores são responsáveis pelas entregas de seus subordinados.
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RESUMO
A satisfação no trabalho é um tema relacionado a uma ciência não exata e que pode se modificar conforme o ambiente e as particularidades de
cada indivíduo (WEYMER et al., 2014). Tal satisfação está diretamente ligada ao comportamento do funcionário no ambiente de trabalho, pois
suas atitudes levam ao bom desempenho empresarial e tendem a impactar diretamente na sua produtividade (PAIVA, et al. 2017). A satisfação ou
insatisfação no trabalho pode interferir na saúde do indivíduo, e impactar diretamente na vida pessoal e no ambiente de trabalho do mesmo.
(MARQUEZE e MORENO, 2009). Todos os indivíduos possuem valores diferentes uns dos outros, e por essa razão satisfazê-los se torna uma tarefa
difícil, mas quando o gestor aprende a identificar as necessidades e os valores individuais, consegue ter uma melhor percepção a cerca da
satisfação (BRANDÃO et al., 2014). Os gestores também precisam ter consciência de que cada indivíduo tem uma percepção sobre os fatores da
satisfação e estes estão presentes em todos os tipos de organizações, inclusive nas públicas (AGAPITO et al., 2014). Embora a satisfação das
pessoas no trabalho seja considerando um assunto relevante, poucas pesquisas nacionais explicam as causas dessa satisfação. O objetivo desta
pesquisa é identificar as principais causas que influenciam na satisfação dos servidores técnicos administrativos da Faculdade de Administração e
Finanças da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Metodologicamente, foi realizada uma abordagem qualitativa com a natureza de associação
com interferência. A estratégia selecionada foi um levantamento/survey através de entrevista semiestruturada. Esse levantamento de dados foi
realizado nos dias 24 de outubro e 21 de novembro de 2017, no Capus Maracanã da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A entrevista foi
gravada e posteriormente transcrita. Ela foi estruturada em duas partes: a primeira composta de 03 perguntas de “quebra-gelo” e a segunda de 05
perguntas relacionadas à satisfação do trabalho, onde os participantes podiam dar notas de 0 a 10 ao nível de satisfação que tinham em relação a
cada item. As perguntas da segunda parte foram baseadas no modelo da Escala de Satisfação no Trabalho (EST), que é uma escala que tem uma
visão multidimensional de satisfação no trabalho e que foi construída e validada no Brasil (SIQUEIRA, 2008). Os dados desse estudo foram
analisados pelo método de análise de conteúdo. Os resultados indicaram que a dimensão que obteve o maior nível de satisfação é a relação com
os colegas de trabalho, em contrapartida a dimensão que obteve o menor nível de satisfação é a promoção, e os resultados obtidos não
conseguiram confirmar nem demolir a suposição apresentada em relação a satisfação com a chefia. Concluímos que devem ser fixadas melhores
políticas relacionadas à promoção do servidor, bem como uma progressão que seja efetivamente válida, e devem ser feitos investimentos na
capacitação dos servidores para o aperfeiçoamento do seu desempenho. Sugerem-se pesquisas futuras quantitativas e qualitativas em outras
unidades acadêmicas da UERJ, bem como com servidores docentes e funcionários tercerizados. Os resultados encontrados em sua maioria
acompanham o que foi citado em outros artigos da revisão da literatura. Cabe destacar que dentro dos itens que foram propostos neste estudo
para identificar a satisfação, a dimensão que obteve as maiores notas foi a satisfação com os colegas de trabalho, alcançando notas 09 e 10. E o
que se mostrou como um influenciador de baixa satisfação foi a dimensão satisfação com o salário que chegou a obter nota 0. Como contribuição
prática dessa pesquisa, temos um melhor entendimento da satisfação dos servidores tecnicos administrativos que possibilita os gestores a
buscarem uma melhoria nas dimensões que foram constatados como influenciadores de diminuição da satisfação. Como contribuição teórica
temos um crescimento de conhecimento sobre satisfação no campo da gestão pública.
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RESUMO
Este artigo pautou-se na possibilidade do escoamento da soja mato-grossense via modal ferroviário como sendo uma alternativa viável ao uso
excessivo da rodovia. Inicialmente, partimos da premissa que sendo a soja um dos principais commodities brasileiros de exportação e sendo
largamente consumido pelo mercado interno do país, apresenta por suas características um escoamento muito aquém da situação mínima
necessária ao transporte. Situação que é agravada pela baixa eficiência da matriz ferroviária e, pelas péssimas condições das estradas em que o
grão é escoado, como exemplo mais emblemático e conhecido, podemos citar o caso BR-163, que pode ser considerada a principal via entre o
Centro-Oeste e os portos do Arco Norte. Porém devido as condições precárias que tal rodovia apresenta no período da colheita da soja, sendo
intransitável durante alguns períodos, opta-se por outro caminho, quase sempre como destino final o porto de Santos no estado de São Paulo ou
outros portos da região Sudeste e até mesmo portos do Sul do Brasil. Tal escolha encarece o frete, devido a necessidade de se percorrer uma
maior distância entre as zonas produtoras e os portos, adicionando-se a isso a baixa atratividade das possibilidades intermodais. Sendo assim,o
ineficiente sistema de transportes brasileiro dificulta que o país transforme sua vantagem na produção de grãos, em competitividade no mercado
internacional. Atualmente, o Brasil ocupa o segundo lugar na posição da soja, ficando apenas atrás dos Estados Unidos, que tem como principal
modal de escoamento da soja o modal hidroviário. O atual cenário da matriz de transportes brasileira e sua predominância na utilização das
rodovias, no processo de transporte até os portos, favorece o surgimento de gargalos, não só logísticos como também financeiros e institucionais,
herança de anos de descaso do poder público e de políticas de regulamentação pouco atuantes, o que teve como consequência um crescimento
desordenado do sistema ferroviário. Dessa forma, esse artigo apresentou uma revisão bibliográfica de documentos, de dados e da bibliografia
disponível para assim traçar o cenário atual, com a utilização do modal rodoviário. A partir de tal constatação, defendeu-se uma maior utilização
das ferrovias no escoamento do grão da soja rumo aos portos brasileiros. O presente artigo objetivou discutir sobre os principais gargalos
logísticos encontrados no escoamento de soja do estado do Mato Grosso, desde o seu ponto de origem até os portos brasileiros para exportação.
A partir do referencial utilizado na concepção da pesquisa, foi possível constatar que a falta de infraestrutura nas rodovias, ferroviárias e portos e
não utilizações de novas rotas de transporte diminuem a competitividade da soja no mercado internacional, pois a predominância do modal
rodoviário encarece o custo do frete do produto.A pesquisa abordou o problema do escoamento da soja produzida no Mato Grosso, no qual a
partir da década de 1970, vêm buscando investir no melhoramento do grão e do solo para assim se tornar o protagonista brasileiro na produção
da soja. Porém devido ao rodoviarismo, ganhos na lavoura são perdidos no frete até os portos brasileiros, que assim como o caminho que a soja
tem que percorrer, sofre com a ineficiência e anos de investimentos mal planejados. A utilização do modal ferroviário só se torna economicamente
viável, com a flexibilização com outros modais, como o hidroviário e até mesmo o rodoviário. Tal intermodalidade, fará com que os custos do frete
sejam amortecidos por modais mais adequados à distância e ao volume da soja produzida. Vale salientar que, tal barateamento só acontecerá se
tais melhorias no caminho sejam acompanhadas de investimentos assertivos, em portos, terminais intermodais, estações de transbordo e
armazéns, caso contrário, mais gargalos serão criados, dificultando e encarecendo ainda mais o escoamento.
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RESUMO
As gigantes do setor alimentício são responsáveis pela produção e venda de alimentos obesogênicos e, nos últimos anos, vêm sendo criticadas pela
mídia e os profissionais de saúde que ressaltam a importância quanto à proteção da criança aos apelos de Marketing, sendo vulneráveis aos apelos
comerciais das Indústrias (BAKER et al, 2005). Estratégias claramente dirigidas a públicos considerados vulneráveis geram rumores sobre a ética na
comunicação de marketing das empresas e sua preocupação com o bem-estar da sociedade (BAKER et al, 2005). No caso específico dos alimentos
infantis, a alimentação da criança em idade escolar é influenciada principalmente pelos contatos sociais e o tempo que ela passa no ambiente
escolar (MAHAN, ESCOTT-STRUMP, 2000). A escola tem um papel fundamental para a criança, pois atua na formação de conceitos e é um
referencial na educação do ser humano (BURGHARDE et al, 1995). A simples disponibilidade dos alimentos nas lanchonetes escolares já estimula
hábitos alimentares (EDMONDS et al, 2001) e o consumo excessivo de alimentos, muitas vezes obesogênicos, nos lanches (CZINKOTA,
RONKAINEM, 2004). A cantina, por ser presença cotidiana na vida das crianças, tem um papel fundamental no consumo de alimentos, sendo uma
das maiores influências na formação dos hábitos alimentares, juntamente com a família (RUWER; MAINBURG, 2015). Assim, o estudo de consumo
de alimentos nas cantinas escolares é de extrema importância, pois no ambiente escolar pode-se desenvolver uma série de doenças relacionadas à
má alimentação por meio do consumo de alimentos hipercalóricos (REGO, 2003) em um espaço onde as crianças fazem suas escolhas sem a
presença dos pais. Neste trabalho, buscou-se identificar quais são as principais influências que contribuem para o consumo infantil de alimentos
obesogênicos nas escolas. Para isso, foram feitas 17 entrevistas em profundidade com diferentes agentes presentes nesse mercado, na cidade do
Rio de Janeiro, que permitiram entender os mecanismos por trás de tais influências. Os sujeitos de pesquisa incluíram diretores de escolas, donos e
administradores de cantinas escolares, pais, professores, publicitários e responsáveis pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pelo Conselho
Regional de Nutrição. A partir da análise dos dados, é possível compreender que a vulnerabilidade infantil é crescente no Brasil, em grande parte
devido à existência de uma estrutura mercadológica impulsionada pelo sistema de marketing desenvolvido por grandes empresas, fazendo com
que o consumo de alimentos obesogênicos cresça e, proporcionalmente, as organizações alimentícias.
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RESUMO
O Universo Interativo Kikabum (ou apenas “KIKABUM”, como é mais conhecido) é uma plataforma de entretenimento digital desenvolvido pelas
irmãs Érica da S. A. de Oliveira (formanda em Administração pela modalidade EAD) e Elisabete da S. A. de Oliveira (pós graduanda em
Comunicação e Marketing em Mídias Digitais pela modalidade EAD) e que tem servido como laboratório de pesquisa para o desenvolvimento de
uma multiplataforma digital que trabalha entretenimento audiovisual, publicidade e vendas. Aqui deseja-se apresentar os resultados das pesquisas
desenvolvidas conjuntamente nos campos administrativo, mercadológico e publicitário, mais especificamente no ambiente digital. A pergunta que
se busca responder é: como aproveitar o potencial da internet para unir indivíduos separados fisicamente a fim de interagirem com objetivo
corporativo nos campos do entretenimento audiovisual e e-commerce? A pesquisa foi realizada por observação e amostragem, a partir do uso de
ferramentas de monitoramento estatístico oferecidos pela web, além de pesquisas a partir de feedbacks recebidos pelos usuários do sítio.
Atualmente, a plataforma apresenta formato de portal com streaming de vídeo, um canal de web rádio, uma loja virtual (em fase de implantação)
e em breve contará com espaço publicitário. Conta ainda com a publicação de artigos cujas temáticas estão ligadas a personagens desenvolvidos
especialmente para o portal e quadrinhos exclusivos. Em pauta estão o desenvolvimento de pequenos jogos e séries animadas com as
personagens do sítio. O público-alvo é um segmento de pessoas adultas que buscam entretenimento gráfico e audiovisual com uma linguagem que
respeite sua cultura, anseios e pontos de vista. Tal segmento busca material livre de informações maliciosas, que uma família possa ter acesso na
companhia de seus filhos menores, com conteúdo maduro, crítico e não ofensivo. O canal deverá ser acessado por desktops, celulares e Smart TVs
através de um aplicativo atualmente em fase de desenvolvimento (no momento está disponível apenas em formato para desktops). O projeto
continua desenvolvendo pesquisas tanto no campo administrativo como no campo mercadológico e publicitário. O Universo Interativo Kikabum
está reformulando seu layout para iniciar a nova fase e estará disponível totalmente funcional para visitação em breve no endereço
www.kikabum.com.br.
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RESUMO
Fatores que podem influenciar no desempenho acadêmico é um tema bastante discutido por pesquisadores acadêmicos ao redor do mundo, a fim
de desvendar se, de fato, há correlação de fatores externos com o desempenho dos discentes. O desempenho acadêmico dos universitários está
estabelecido frente a vários fatores internos e externos (FERNANDES, 2014). Ter conhecimento desses fatores é de grande importância, Pois pois
no Brasil nas ultimasúltimas duas décadas houve um crescimento do ensino superior e tais fatores norteiam a qualidade do Ensino (RANGEL;
MIRANDA, 2016). Um desses fatores externos são as redes sociais, que já fazem parte da vida dos universitários. As redes sociais estão presentes
na vida dos jovens, alguns deles passam várias horas que poderiam ser gastas em outras atividades, por isso acaba sendo comum dizer que as
redes sociais são prejudiciais para os estudantes, porém o uso das redes sociais facilita a troca de conhecimento no âmbito acadêmico. (GARCIA;
OLIVEIRA; CASTRO, 2012). Entretanto, quando focalizamos nas redes sociais como fator principal de influência em um estudo, observamos que
não há uma produção frequente e regular para esse tema, e nem a existência de análise bibliométrica para tais. O objetivo deste estudo foi
descobrir se a sociedade científica, especialmente a brasileira, tem produzido pesquisas suficientes nesse assunto para comprovar de que forma as
redes sociais influenciam o rendimento acadêmico, mostrando como é importante investir em pesquisas para esse tema atual na sociedade. A
pesquisa teve natureza quantitativa, onde por meio de levantamento na base de dados Google Escolar encontrados 10 estudos no período
pesquisado- 9 artigos e 1 dissertação. Os dados foram extraídos e analisados através do aplicativo Microsoft Excel e foi feita bibliometria. Os
resultados mostraram que os estudos foram feitos em sua maioria em estados do sudeste (Minas Gerais 17%, Rio de Janeiro e São Paulo 8% cada)
e sul (Santa Catarina 23% e Rio Grande do Sul 7%). Há tímidos resultados no nordeste (Alagoas, Pernambuco e Sergipe com 8% cada) e norte
(Amazonas 7%). Não há registro de estudos no centro-oeste. Foi observado que o método quantitativo foi o mais usado (50%), em conjunto com o
levantamento de dados (70%). O instrumento de coleta de dados usado com maior frequência foi o questionário (40%). Após a análise
bibliométrica feita nesse artigo podemos concluir primeiramente que, ainda que as redes sociais estejam presentes no nosso dia a dia, sua suposta
influência sobre o desempenho acadêmico ainda não estimulou uma quantidade expressiva de pesquisas sobre esse assunto no período
pesquisado. Além disso, não houve, com o passar dos anos, um aumento progressivo de artigos que abordem o tema; ao contrário, não há
qualquer tendência favorável à exploração do tema no mundo das pesquisas científicas. Concluiu-se que, ainda que as redes sociais estejam
enraizadas no nosso cotidiano e pode ser efetivamente um fator negativo que influencia no desempenho acadêmico, a contribuição científica para
o assunto é escassa no período pesquisado. Visto que nosso levantamento de estudos deu-se apenas em uma base de dados, no período de 5 anos
e visando estudos apenas dentro do território nacional, esta análise bibliométrica deixou possibilidades para outros futuramente.
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RESUMO
O interesse no tema da presente pesquisa teve sua origem na busca do entendimento do comportamento dos indivíduos da geração Y submetidos
às normas, legislações e estrutura das organizações públicas federais, assim como a identificação de mecanismos que levam esses indivíduos a se
comprometerem com a missão e o trabalho nestas organizações. Na revisão de literatura foram abordados os tópicos: comprometimento
organizacional: histórico e conceito; geração y; comprometimento organizacional nas organizações públicas no Brasil e seus resultados e o modelo
utilizado nesta pesquisa que foi o modelo de Três Componentes do Comprometimento Organizacional de Meyer e Allen – afetivo, instrumental e
normativo. O objetivo final desta pesquisa consiste em identificar o componente do comprometimento organizacional, predominante nos
servidores pertencentes à geração Y em instituições públicas federais do Poder Executivo. Foi adotado para esta pesquisa o método survey, para
uma amostra composta por 119 servidores pertencentes a ANCINE, FBN, FCRB e FUNARTE. Para cumprir o objetivo final da pesquisa foi utilizado o
teste de comparação de medianas (Mann-Whitney) unicaudal, onde pode-se concluir que o componente do comprometimento organizacional
predominante nos servidores é o componente afetivo – o que demonstra forte ligação emocional, presença de sentimentos de envolvimento e
identificação do indivíduo com as metas, valores e objetivos da instituição. O comprometimento instrumental ficou em segundo lugar, mas bem
próximo do afetivo e em terceiro o comprometimento normativo. Em relação ao primeiro objetivo secundário, que visava identificar a existência
de padrões de comprometimento segundo características sociodemográficas (sexo, idade, tempo na instituição e nível de instrução) e analisar o
impacto delas sobre cada um dos três componentes do comprometimento organizacional, foram utilizadas regressões múltiplas. A análise do
resultado revelou que as variáveis estudadas não são capazes de explicar nenhum componente do comprometimento organizacional. Por fim, para
atender ao segundo objetivo secundário, que consistia em identificar e analisar a existência de padrões de comprometimento segundo
características de cada Instituição da amostra, foi utilizado o teste de comparação de medianas (Mann-Whitney) unicaudal, que constatou que os
servidores públicos federais pertencentes à geração Y das instituições FBN e FCRB possuem uma tendência ao estilo de comprometimento afetivo.
Já para as instituições ANCINE e FUNARTE, o componente do comprometimento organizacional predominante são o componente afetivo e o
componente instrumental. Os resultados demonstram que apesar das características individualistas atribuídas à geração Y pela literatura, no
ambiente das organizações públicas federais predomina o componente afetivo. No entanto, não podemos deixar de observar que o componente
instrumental ficou em segundo lugar, demonstrando que boa parte dos servidores compromete-se com as instituições em uma base racional e
calculativa dos custos de deixar a organização e das oportunidades de uma nova colocação no mercado. Os resultados obtidos podem subsidiar os
gestores públicos a criarem estratégias e políticas de desenvolvimento de recursos humanos alinhadas às características e expectativas desses
novos servidores da geração Y, de modo a fomentar o comprometimento com os objetivos e metas organizacionais e evitando a rotatividade. Para
este fim, em termos de aplicabilidade prática, poderiam ser elaboradas dinâmicas de grupo; divulgação da missão, visão e valores da organização,
com a intenção de criar um maior envolvimento dos servidores; programas de capacitação e qualificação mais dinâmicos, criando maior interesse
na participação; realocação de servidores em diversas áreas internas, com o objetivo de mitigar problemas, gerar maior motivação, diminuir a
rotatividade e aumentar o desempenho individual e organizacional.
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RESUMO
O momento para uma revisão de literatura do ensino de administração é bastante oportuno, diante da enorme abrangência nacional deste curso
de graduação e o encerramento de mais um quadriênio da CAPES (2013-2016). Essa abrangência é exemplificada pelo número de cursos e de
matrículas, com reflexos diretos no número de bacharéis que anualmente tem seus diplomas registrados no Ministério da Educação
(BERTERO, 2006; OLIVEIRA; SAUERBRONN, 2007). Por outro lado, demonstra-se que o ensino superior de administração de empresas manteve a
tendência de crescimento desordenado dos demais cursos de graduação no país, superando o número de inscrições em todos os demais cursos
(ZOUAIN; OLIVEIRA, 2004; BERTERO, 2006; OLIVEIRA; SAUERBRONN, 2007). Conforme o cenário apresentado, este estudo tem como objetivo
mapear a produção científica brasileira acerca do tema "Ensino de Administração no Brasil", na base SPELL, entre 2013 e 2016. Sabe-se que na
área de administração é escassa a literatura especializada sobre a bibliometria (CHUEKE; AMATUCCI, 2015) e que o levantamento bibliográfico
mais recente sobre o tema foi realizado por Bolzan e Antunes (2015) nos eventos EnANPAD, EnEPQ e na revista Administração: Ensino e Pesquisa,
no período entre 2010 e 2015. A revisão de literatura baseou-se na contextualização sobre o Ensino de Administração no país e a compreensão
sobre o conceito de Bibliometria e as principais leis utilizadas nesta análise (Lotka e Price). Metodologicamente, foram coletados artigos que
contemplassem a linha de estudo em questão na biblioteca eletrônica SPELL, selecionando-se 52 produções, e foram separadas categoricamente a
fim de que se pudesse realizar a análise estatística e aplicação das leis bibliométricas. Inicialmente destaca-se uma notável diminuição na produção
de artigos ano a ano no período estudado. Em linhas gerais, a maioria dos autores eram vinculados a Instituições de Ensino Superior (IES) do
Sudeste (53%) e Sul (22,7%). Além disso, as IES Públicas se destacaram (56,4%), com destaque para a USP, UFLA e UFMG que juntas representam
60% desse total. Verificou-se a predominância de publicações de natureza qualitativa (65,4%), com base na estratégia de levantamento de dados
(65,4%) e instrumentalizados por meio de questionários (26,9%), documentos (21,2%) ou estratégias múltiplas (17,3%). Em relação a análise de
dados, prevaleceram a análise estatística (32,7%) e a análise de conteúdo (30,8%). No tocante as referencias bibliográficas, através da contagem
direta, foram identificados 1270 autores em um universo de 1890 publicações. A partir das considerações de Lotka e Price, foi observado
divergências já apresentadas na revisão de literatura em relação ao proposto pelos autores e o encontrado. Entretanto, excluindo-se o número de
autores que publicaram somente uma vez, observou-se um alinhamento entre os resultados encontrados e o esperado através do ajuste de Price.
Por fim, estratificando-se os autores foi constatada um grupo de elite pouco produtivo. Conclui-se que a pesquisa nacional sobre o Ensino de
Administração no Brasil no último quadriênio demonstra notoriedade em poucos autores e poucas instituições, não possui uma ampla variação
metodológica e carece de embasamento de referencias internacionais, assim como de autores que possam ser classificados como altamente
produtivos. Como limitações ao estudo há o fato de se ter sido utilizado somente uma base de dados, a utilização de somente a contagem direta
dos autores e a aplicação das leis bibliométricas pertinentes somente a Lotka e Price. Entretanto é aconselhado pelo autor que futuros estudos
visem preencher tais lacunas exemplificadas.
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RESUMO
Sistemas de Business Intelligence & Analytics (BI&Analytics) oferecem uma forma prática de gerar vantagem competitiva num ambiente onde o
volume de dados está aumentando de forma exponencial e se tornando cada vez mais disponível. A demanda por sistemas de BI&Analytics vem
crescendo e está projetada para alcançar US$ 18,3 bilhões em 2017, um aumento de 7,3% comparado a 2016. Entretanto, aproximadamente 80%
dos projetos de BI&Analytics falham. O objetivo desta pesquisa foi identificar os fatores que explicam a intenção de uso de sistemas de
BI&Analytics a partir do modelo de aceitação de tecnologia UTAUT. Os seguintes tópicos foram revistos na literatura: Sistemas de Inteligência de
Negócio, Sistemas de Análise Preditiva, Fatores Influenciadores, Barreiras e Desafios na Adoção de Sistemas e Modelos de Adoção de Tecnologia.
Foi adotada para esta pesquisa a abordagem empírico-positivista através de uma pesquisa quantitativa de natureza causal, utilizando o método de
amostragem não-probabilístico intencional. Esta pesquisa tem a finalidade explicativa, já que analisou os fatores que determinam ou contribuem
para a intenção de uso de sistemas de BI&Analytics. Pelo fato de não haver sido encontrada extensa bibliografia analisando os dois aspectos em
conjunto, intenção de usar e projetos de BI&Analytics, esse estudo também incorporou a finalidade exploratória. Este estudo utilizou a técnica de
Regressão Linear Múltipla (RLM) para explicar o comportamento da variável dependente Intenção de Uso em função de quatro variáveis
explicativas e a Regressão Múltipla Hierárquica para testar a influência das quatro variáveis moderadoras nessas relações. Ao final, confirmou-se a
aplicabilidade teórica, através do Teste F de Significância, encontrando evidência de que pelo menos uma das quatro variáveis independentes está
relacionada à Intenção de Uso. Foi validado que modelo deste estudo está compatível com outros modelos estudados anteriormente, porém,
apresenta características únicas por ter sido desenvolvido em um contexto ainda pouco explorado, sistemas de BI&Analytics. Expectativa de
Performance foi o fator identificado como mais influente na intenção de uso e Expectativa de Esforço não apresentou significância estatística
indicando que o usuário de sistemas de BI&Analytics dá pouco valor ao esforço necessário, desde que tenha a percepção de que melhorará seu
desempenho. De forma não esperada, Condições Facilitadoras apresentou coeficiente negativo podendo, este efeito, estar relacionado à
expectativa de independência que os usuários de BI&Analytics desenvolveram ao longo do tempo. Chama atenção o potencial de aplicabilidade
prática deste estudo pela utilização de estratégias específicas, por conta dos resultados encontrados, permitindo um melhor direcionamento dos
esforços e o aumento da probabilidade de sucesso de sistemas de BI&Analytics. Este trabalho contribui para outros pesquisadores e, em termos
práticos, a implementadores e empresas que estejam avaliando a implantação de sistemas de BI&Analytics, ou o uso de sistemas já existentes,
pois enumera os fatores que influenciam a intenção de usar sistemas deste tipo, além de contribuir para o melhor aproveitamento do
investimento realizado em tecnologia (previsto para alcançar US$ 22,8 bilhões até o final de 2020) identificando elementos que possam minimizar
a perda em projetos que envolvam BI&Analytics.
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RESUMO
O risco de corrupção e suborno se apresenta relevante quanto ao impacto negativo nas questões jurídicas e de reputação das empresas brasileiras,
que recorrem aos Programas de Compliance ou Integridade. O compliance se estabelece como parte da cultura, estrutura e governança, se
assemelhando a um fator ambiental. Como melhor prática para combater a corrupção, o compliance é um fator ambiental a ser considerado no
gerenciamento de riscos em projetos? A hipótese é que o compliance como nova cultura a ser seguida é um fator ambiental importante no
gerenciamento de riscos, principalmente para mitigar os riscos jurídicos provenientes de suborno e corrupção. O objetivo desta pesquisa é
identificar se o compliance pode ser considerado um fator ambiental da empresa relevante no gerenciamento de riscos em projetos. Portanto, é
necessário: compilar alguns referenciais teóricos sobre a corrupção, legislação e normas anticorrupção, integridade ou compliance e fatores
ambientais no contexto do gerenciamento de risco em projeto; e identificar formatos de programas de compliance. Foi realizada uma pesquisa de
abordagem qualitativa, de caráter exploratório, a partir do procedimento técnico de pesquisa bibliográfica e documental elaborada para a
investigação do problema proposto. Foram analisados os programas de compliance de quatro empresas brasileiras. O programa da Odebrecht, que
faz parte do acordo de leniência com a Justiça brasileira; e, os programas de integridade dos três maiores bancos do país: Itaú, Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal. Para estas instituições financeiras, o compliance é parte de suas obrigações junto ao Banco Central do Brasil. Como
resultado: o compliance se confirma como fator ambiental a ser considerado nas atividades operacionais e em projetos nas corporações.
Adicionalmente, verificou-se que não há uniformidade nos programas de compliance, entretanto há aderência dos conteúdos às orientações da
recente Lei brasileira e das orientações do órgãos de controle e regulação.
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RESUMO
A profissão de secretário executivo, no Brasil, é regulamentada desde 1985. O objetivo desta pesquisa é verificar se a lei de regulamentação está
sendo respeitada, isto é, se há profissionais que exercem a profissão sem o devido registro profissional. Esta pesquisa se justifica por buscar dados
que mostrem a realidade do mercado atual, a fim de verificar se os profissionais habilitados para a profissão estão competindo com profissionais
sem a devida qualificação. O presente trabalho caracteriza-se como descritivo. Realizou-se pesquisa quantitativa com o objetivo de quantificar
informações e opiniões acerca do tema. Para a coleta de dados, foi feito um levantamento de informações por meio de um questionário on-line,
divulgado, principalmente, por e-mail e pelas redes sociais e os respondentes participaram espontaneamente. Para o aporte teórico, utilizou-se
pesquisa bibliográfica, principalmente em relação à legislação brasileira existente sobre o tema. Buscou-se analisar, principalmente, a relação entre
formação e atuação profissional para que fosse verificado o cumprimento, ou não, da legislação. Foi feita pesquisa para verificar a cidade onde se
trabalha, nomenclatura registrada em carteira, formação acadêmica e se o profissional tem registro profissional como Secretário Executivo. Foram
registradas 224 respostas, entre novembro de 2016 e maio/2017, com respondentes de 47 cidades, de todas as regiões do Brasil, sendo a maioria,
representando 31,2%, de São Paulo. Constatou-se que há diversas nomenclaturas diferentes para o registro em carteira, sendo apresentadas 41,
sendo a maior parte dos respondentes registrados como como Secretário(o) Executivo(a). No tocante à formação acadêmica, foram registradas 28
respostas diferentes, sendo 64,1% em cursos de Secretariado Executivo/ Bilíngue/Trilíngue, e o restante respondeu “outras formações”, o que
engloba diversos cursos, como Jornalismo, Educação Física, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Pessoas e Comércio Exterior, além de alguns
respondentes não terem nenhuma formação. Sobre o registro profissional, menos da metade disse possuir registro como Secretário(a)
Executivo(a). O restante trabalha como Secretário(a) Executivo(a) sem ter a devida habilitação. Uma pequena parte já deu entrada no registro,
mas o processo ainda está em andamento. Constatou-se que, em geral, as empresas utilizam nomenclaturas diversas para contratar profissionais
que atuam com secretariado, mas que não possuem registro profissional. É comum que esses profissionais sejam registrados em carteira como
“Assistente Executivo Bilíngue”, “Assistente de Diretoria”, entre outros. Contratar um profissional de secretariado sob outra nomenclatura, como
Auxiliar Administrativo, que possui outro código na CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) caracteriza desvio de função. Com este estudo, foi
possível verificar que a lei de regulamentação da profissão de secretariado executivo não está sendo respeitada por todas as empresas.
Profissionais de formações diversas, e até sem nenhuma formação, ocupam vagas destinadas a essa profissão tão importante. Verifica-se a
necessidade de fiscalizar o exercício da profissão, o que será possível, de modo efetivo, com a criação do Conselho Profissional. Enquanto isso não
acontecer, deparamo-nos com inúmeros casos de profissionais que exercem ilegalmente a profissão. Espera-se que os pontos aqui levantados
despertem maior interesse por parte dos estudantes, profissionais, docentes e pesquisadores no campo secretarial para que haja mais
engajamento em prol da profissão.
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RESUMO
Localizado na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, o bairro de São Cristóvão, é importante para a história e para a compreensão sobre o
desenvolvimento urbano da cidade. No início do século XIX, com a chegada da família Real Portuguesa, 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 para o Brasil.
Região composta pelos bairros de São Cristóvão, Vasco da Gama, Benfica e Mangueira, possui características heterogêneas, como arquitetônicas,
sociais e culturais, que fazem deste lugar, uma região de complexa configuração territorial. No início do século XX, o declínio que São Cristóvão
vivenciou após sua alteração de uso do solo de área residencial para área industrial e comercial, ocasionou a sua deterioração espacial. A presença
de heranças, costumes e identidades como a nordestina, portuguesa, imperial, do samba e industrial agregam mais valor à história, à memória e a
cultura da cidade e dos moradores da região. Neste espaço vivido se produziu múltiplos territórios culturais, como lugares com identidades,
memórias e histórias que resistem ao tempo. A cidade do Rio de Janeiro como tentativa de salvaguardar a memória urbana dos bairros, instituiu
na década de 1980, um instrumento de gestão política que conjugava preservação do patrimônio cultural e desenvolvimento urbano, intitulado
como Área de Proteção do Ambiente Cultural. O presente estudo apresenta como tema central os múltiplos territórios culturais presentes nesta
região de patrimônio ambiental urbano. Com a dinâmica territorial que todo fragmento da cidade vivencia nesta atualidade, cabe problematizar
sobre como conservar a memória urbana desta região por meio de um instrumento de preservação que desconsidera num primeiro momento as
diversas memórias, identidades e os múltiplos territórios culturais presentes. A pesquisa propõe contribuir com estudos sobre a memória urbana
desta região, sob a perspectiva dos múltiplos territórios culturais e identidades e memórias existentes, que não foram incorporados na
implantação do instrumento de preservação da Área de Proteção do Ambiente Cultural de São Cristóvão, em 1993. E também, compreender o
território sob uma perspectiva cultural para a formação de múltiplas identidades em áreas de proteção cultural; analisar as atuações e
reivindicações dos diversos atores sociais desta região, que ocorreram a partir de 1980, em prol do reconhecimento de bens a serem preservados
e que contribuíram para a implantação do instrumento de preservação do seu ambiente cultural; e mapear os múltiplos territórios culturais
presentes nesta região, como subsídio para o aprimoramento do instrumento de preservação da memória urbana do lugar. A hipótese consiste na
questão que existem identidades territoriais presentes nesta região que foram desconsideradas na implantação do instrumento de preservação do
seu ambiente cultural. A abordagem metodológica adotada faz uso da investigação bibliográfica, seja temática e teórica; levantamento de dados
de documentos relacionados às ações e reivindicações da população local que atestam as suas prioridades sociais e culturais; noticiários de jornais,
atas de reuniões e eventos relacionados a esta região; análise dos dados para a obtenção de uma realidade explícita sobre como se caracterizam
os territórios, as identidades e memórias desta região; e seguidamente estabelecer relação das referências teóricas e dos dados apurados. Os
dados analisados certificam que esta região é afirmada por uma homogeneidade cultural, porém possui múltiplos territórios culturais, já
compreendidos, porém não reconhecidos na implantação da sua Área de Proteção do Ambiente Cultural. O resultado final desta pesquisa, objetiva
subsidiar com estudos sobre as diversas memórias, identidades e múltiplos territórios presentes nesta região, para o aprimoramento do
instrumento de preservação do seu ambiente cultural.
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RESUMO
Instalada na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro desde o século XIX, a indústria salineira encontra-se em um processo de decadência, que
teve início na década de 70. Desde então, áreas ocupadas por salinas desativadas foram vendidas e serviram como base para a expansão e a
especulação imobiliária. Atualmente mais de 90% do território salineiro está localizado na restinga de Massambaba (cerca de 2.190 ha), 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. Deste quantitativo, o maior percentual
de solo ocupado por salinas em funcionamento encontra-se em Praia Seca, distrito de Araruama, também localizado na restinga. O poder público
só criou instrumentos para regulação do uso e ocupação do solo desse ambiente na década de 2000, através do lançamento dos planos: Diretor
(2002) e de Manejo (2010) da APA de Massamaba. Porém, esses instrumentos não definem 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 havia uma estimativa atual das áreas de salinas ativas e desativadas na restinga. Objetivou-se com este trabalho
mapear o território salineiro de Praia Seca e apontar em tamanho, percentual e localização as áreas atualmente em desuso. Para operacionalizar o
trabalho, utilizou-se o seguinte critério para classificação das áreas: 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 nas visitas a campo e nas operações de Geoprocessamento, que utilizaram
cartas topográficas, ortofotos e imagens de satélites da região como base cartográfica, sendo estas processadas no software Arc GIS 10.5. Através
do mapeamento foi possível apontar um quantitativo territorial de 816,50 hectares (ha) atualmente ocupados pela indústria salineira em Praia
Seca, onde a área ocupada por salinas em funcionamento corresponde a 230,88 ha (28%) deste quantitativo, enquanto as áreas ocupadas por
salinas temporariamente desativadas e permanentemente desativadas ocupam 110,18 ha (13%) e 475,44 (58%) respectivamente. No
mapeamento é possível identificar ainda onde estão localizadas cada uma das classes. Espera-se que os dados gerados nesta análise possam
contribuir na proposta de ajuste na gestão desse espaço, onde se vislumbra a 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, podendo assim ser incorporados ao
plano diretor do Parque Estadual Costa do Sol que vem sendo elaborado nos últimos anos e que tem como finalidade o planejamento e a gestão
das unidades ambientais de toda zona costeira da baixada litorânea fluminense.
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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
O projeto desenvolvido há quase 10 (dez) anos tem como finalidade o desenvolvimento de pesquisas que verticalizem as relações entre História e
Design tomando como parâmetro o contexto social e cultural brasileiros. O propósito é incentivar e estimular o interesse pela história do design
crítica e reflexiva e, especialmente, escrita pelo designer pesquisador. Os temas pesquisados, cada um em sua especificidade, seguem
pressupostos metodológicos que perpassam pela pesquisa bibliográfica, empírica, documental, estudos de casos, aplicação de questionários e
entrevistas, com o intuito de reunir uma multiplicidade de fontes que permitam a compreensão do objeto de estudo. Parte se do pressuposto de
que sendo a História a ciência conduzida e construída pelos homens é possível através da mesma compreender como foram constituídos e
elaborados os processos culturais. Desde seu aparecimento neste planeta o sujeito homem atua como agente pesquisador e transformador do
espaço em que habita, construindo artefatos, modificando o ambiente, conquistando, depredando e anexando territórios. Através de sua ação o
homem propaga e transforma o seu arcabouço cultural. O ser humano elabora seus conhecimentos através da experiência, dos saberes
espontâneos, das observações pessoais, bem como através da ciência e da pesquisa formal, entretanto parece acertado dizer que a conjugação e
interação desta rede de saberes que se transmitem, se difundem, agregam e sinalizam os comportamentos culturais. Os grupos sociais se
distinguem através dos valores construídos e constituídos ao longo do tempo e a distinção pode se percebida na maneira como se organizam
socialmente, através dos objetos que constroem e do modo como os dispõem ao seu redor. Esta construção se dá com base nas trocas e no
cruzamento entre etnias e diferentes culturas, e ao se pensar desta maneira, percebe se o quanto é significativo refletir sobre estes aspectos
relacionando os ao Design e a História para entendimento destas relações. Neste sentido é fundamental estabelecer uma reflexão a partir da
cultura material, ou seja, do conjunto de objetos, nomeadamente tecidos, utensílios, ferramentas, adornos, meios de transporte, moradias, armas,
dentre outros, que são produzidos e utilizados no meio social. A interlocução entre História e Design apresenta se como campo propício para o
diálogo entre estes dois campos de conhecimento, permitindo indagar acerca da importância dos objetos na vida de todos nós, na função que
podem se tornar reservatórios de memórias coletivas e individuais. As relações emocionais e funcionais que se estabelecem entre os homens e as
coisas que eles projetam e usam. O projeto LEITURAS CRUZADAS: INTERFACES ENTRE HISTÓRIA E DESIGN vêm sendo desenvolvido na Escola de
Design da Universidade do Estado de Minas Gerais e constitui se em uma proposta de reflexão em torno da História e o Design, ocupando se da
realidade brasileira e com perspectiva de ampliação, no futuro, para investigação de outras sociedades e outros contextos. Desde sua implantação
até os dias de hoje já foram pesquisados temas que perpassam pelas características étnicas do povo brasileiro e as relações entre seu modo de
viver e se comportar; a história do design e perfil dos designers mineiros; as transformações e mutações do espaço urbano e a relação com o
design, tomando um logradouro como referência; as peculiaridades do design e artesanato mineiros do Vale do Jequitinhonha e atualmente estão
em desenvolvimentos dois projetos de pesquisa que possuem como objeto de análise o debate sobre o design e produção de armas de fogo e a
ação do design em relação aos ambientes funerários e fúnebres. Atualmente estão sendo conduzidas duas investigações voltadas para a
compreensão da amplitude do design autoral, em Belo Horizonte e a discussão entre design e gênero. O avanço das pesquisas tem revelado a
relevância do projeto e tem permitido ampliar a discussão sobre história, design, cultura e multiculturalismo,
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RESUMO
Este artigo foi escrito com apoio do Núcleo Educamemória do Instituto de Educação da Fundação Universidade do Rio Grande – IE/FURG, como
parte de pesquisa sobre a história dos imigrantes pomeranos no Sul do Brasil. A temática da história dos povos e comunidades tradicionais no
Estado de Santa Catarina ainda carece de pesquisas transdisciplinares, especialmente sobre a história do povo tradicional pomerano, reconhecido
no Brasil pelos decretos nº 6.040, de 07/02/2007, e nº 8.750, de 09/05/2016. A imigração da Pomerânia para o Brasil, na segunda metade do
século XIX, formou colônias nos estados do Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nos estados do Espirito Santo e Rio Grande do Sul
existem políticas públicas voltadas para o povo tradicional pomerano do Brasil visando a preservação de seus ativos culturais, como o ensino e
valorização da língua pomerana (pommersches plattdüütsch). A pesquisa sobre prováveis motivos de não existirem políticas públicas no estado de
Santa Catarina no mesmo sentido constituiu hipótese ligada às consequências do regime autoritário que vigorou em Santa Catarina durante o
Estado Novo, comandado pelo interventor Nereu Ramos (1937-1945), especialmente no seu aspecto germanofóbico. A pesquisa utilizou fontes
bibliográficas e a metodologia da história oral, reunindo depoimentos de pomerano-descendentes, colhidos durante viagens à região em
2017-2018, além de depoimentos gravados ou citados por outros autores. A pesquisa concentrou-se nas localidades de Joinville e Blumenau, onde
há registros históricos da instalação de colônias formadas por imigrantes vindos da Pomerânia e por seus descendentes. Analisou-se a trajetória
política de Nereu Ramos (1888-1958) e antecedentes históricos da germanofobia em Santa Catarina. Como resultados preliminares, observou-se
que a germanofobia não foi produto da Era Vargas. Em Santa Catarina, foram efetuadas duas reformas no ensino, em 1911 e 1926, visando a
imposição da língua portuguesa nas “colônias alemãs”. Em 1915 foi criada a Liga Brasileira pelos Aliados, com Olavo Bilac à frente, para se opor aos
“germanófilos”; a Lei nº 3.393, de 16/11/1917, conhecida por “Lei de Guerra”, impôs severas restrições e confiscos aos “súditos inimigos”,
considerando como tal todo o sujeito que tiver mais de uma nacionalidade e uma delas for de país inimigo. Nas fontes bibliográficas consultadas
observou-se que, durante a primeira Grande Guerra, a germonofobia favoreceu uma onda de quebra-quebras, comícios e empastelamento de
jornais oriundos da sociedade civil, e não do Estado, como os que ocorreram durante a Era Vargas (Magalhães, 1994). Concluiu-se que o impacto
sobre o povo pomerano em Santa Catarina foi expressivo, pois, para os luso-brasileiros que comandaram a Campanha de Nacionalização local,
todos seriam “galegos”, independentemente se alemães ou teuto-brasileiros, simpatizantes ou não do nazismo, ou pomeranos, austríacos e
cidadãos brasileiros descendentes destes imigrantes. Durante a gestão do Interventor Nereu Ramos em Santa Catarina foram realizadas prisões
arbitrárias, confiscos de bens, inclusive aparelhos sonoros, discos, fotografias e livros, espancamentos e torturas, tentativas de glotocídio e
supressão da memória dos imigrantes. O povo pomerano se calou. Uma gradual retomada da autoestima pomerana na região iniciou-se somente
com a emancipação do distrito de Pomerode da cidade de Blumenau, em 1959, sendo este um processo lento, ainda em curso nos tempos atuais.
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RESUMO
Os romances-folhetins fizeram parte do cotidiano da sociedade da Corte do Império brasileiro no século XIX. De matriz francesa, esta modalidade
literária caracterizava-se por ficções publicadas em capítulos pelos jornais. Amplamente difundida na França, o romance-folhetim fomentou um
sistemático de produção, tendo recebido a alcunha de “literatura industrial”. As relações simbólicas intrínsecas aos campos literário e jornalístico
popularizaram de tal modo este tipo de ficção que a literatura alcança as massas e oferece altos retornos financeiros aos escritores, notadamente
aqueles que se especializaram no modelo, como Alexandre Dumas, Eugéne Sue, Elie Berthet e Ponson du Terrail. No Brasil, no período marcado
pela consolidaçao do projeto da nação brasileira, acompanha-se a expansão do romance-folhetim nos jornais, notadamente de escritores
franceses, ao mesmo tempo que se percebe a dinamização do mercado editorial ao redor deste novo segmento literário, assim como uma visível
disseminação das práticas de leitura. Em meados da década de 1840, o Jornal do Commercio e o Diário do Rio de Janeiro começavam a publicar
em suas primeiras páginas os capítulos marcantes dos populares e polêmicos romances de Eugène Sue, Os Mystérios de Paris e O Judeu Errante,
respectivamente. O intenso alvoroço provocado na França quando do lançamento destes romances, é observável entre os leitores e o mercado
editorial no Rio de Janeiro, fato este que sugere a formação de um fenômeno social, uma vez que sua abrangência alcança, além a instância
literária, o setor econômico da imprensa e do mercado editorial e as representações sociais. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa de mestrado
foi analisar os meios de apropriação dos referidos romances-folhetins de Eugène Sue durante a sua circulação na cidade do Rio de Janeiro entre
1840 e 1860, no intuito de analisar as dinâmicas mercadológicas e práticas editoriais e as contínuas apropriações, ao longo das décadas seguintes.
A compreensão em torno do fenômeno foi alcançada a partir de uma análise articulada entre o autor, a obra, o mercado editorial e o leitor, sob a
perspectiva da história comparada. Para tanto, tivemos, principalmente, como suporte teórico e metodológico, Roger Chartier, Pierre Bourdieu,
Robert Darnton e Merlise Mayer.
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RESUMO
Esta pesquisa objetiva analisar as formas de utilização de trabalho compulsório na América Espanhola, buscando compreender como elas se
diferenciaram a partir do espaço em que estavam inseridas, das atividades econômicas que realizavam e das obrigações esperadas dos nativos
sujeitos a elas. Para isso, realizou-se uma análise qualitativa da bibliografia pertinente, por meio da qual foi estabelecido um quadro panorâmico a
respeito da sociedade colonial espanhola. A partir de uma análise qualitativa da bibliografia pertinente (SCHWARTZ, 2002; ELLIOTT, 1997; POZO,
2009; MENDEZ, 2009), é possível entender os processos de construção do sistema colonial e as bases econômicas implementadas pelos espanhóis
para consolidar a conquista das novas terras. É considerando esses espaços econômicos e políticos que temos a avaliação das três práticas mais
comuns de trabalho compulsório na América Espanhola: a encomienda, a mita e o yanaconazgo. É sabido que havia outras formas de serviço
pessoal a que os índios estavam obrigados, como por exemplo o peonaje e o repartimento ou cuatequil, mas optou-se por este recorte, em razão
destas práticas serem nominadas na Assembleia Constituinte do ano de 1813, convocada com o propósito de romper a relação colonial com a
metrópole. Posto isso, temos a utilização do método histórico-sociológico para compreensão das práticas, dos processos e das instituições que
caracterizaram as formas de utilização do trabalho compulsório na América Espanhola. O resultado da pesquisa nos permite diferenciar e localizar
práticas de trabalho compulsório, que são social e politicamente distintas da escravidão: percebemos que tanto o yanaconazgo, quanto a mita ou
a encomienda permitiram a exploração da força de trabalho nativa com vistas ao êxito do projeto colonial. As diferenças que podemos assinalar
em cada um destes sistemas de trabalho compulsório nos permitem esboçar uma estrutura complexa em todos os territórios econômicos –
urbano, das minas ou agrícola – sendo que, em todos, a utilização da mão de obra local foi fundamental para o êxito da colonização.. Entendendo
a organização e estratificação social desse período, vemos que não houve homogeneidade na utilização das práticas de trabalho compulsório na
América Espanhola, mas observou-se que elas se diferenciaram da escravidão negra, em razão do ordenamento jurídico que permitia sua
utilização e da posição social de seus trabalhadores.
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RESUMO
O contexto do uso da linguagem envolve diversos aspectos que podem originar e influenciar os discursos, tais como as comunidades, práticas,
diferenças sociais, estratificações, etnias, hábitos, entre outros. No universo do discurso, destaca-se o discurso jurídico, cujas normas de uso e
regras de competência discursiva atuam num processo de constante ressignificação social, haja vista ser o Direito considerado um discurso da
cultura humana, que se concretiza por meio da comunicação. Objetiva-se, nesta pesquisa, analisar o gênero textual petição inicial, cuja
importância se sobressai por ser a peça inaugural da demanda de natureza cível, verificando como a linguagem nela inserta pode influenciar a
prolação da sentença. Para a consecução do objetivo, faz-se premente a análise de petições iniciais, verificando a linguagem deste gênero textual
jurídico. O corpus compõe-se de trinta petições iniciais que pleiteiam indenização, cujos modelos foram aleatoriamente escolhidos, coletados em
processos que não tramitam em segredo de justiça em varas cíveis. A petição inicial é um gênero textual que integra a juridicidade, sendo, assim,
uma manifestação da textualidade jurídica. Além da concepção tradicional, de estrutura textual, o gênero assume novas características, tais como
a de categoria cultural, esquema cognitivo, forma de ação social, forma de organização social, ação retórica. Os variados gêneros textuais,
característicos da área do Direito, são instrumentos através dos quais se dá a operacionalização do trabalho forense. A redação desses gêneros
textuais, que formam as peças processuais, exerce influência direta no processo jurídico, sendo relevante para a prolação da sentença, pois neles
serão narrados e descritos os fatos a serem interpretados pelas partes envolvidas nos processos. A petição inicial, como peça processual inaugural
que reflete a atuação dos operadores do Direito, tem sua estrutura estabelecida no Código de Processo Civil, que elenca os requisitos
indispensáveis à sua admissão. Assim, esta peça apresenta uma estrutura composicional que exige a indicação da autoridade à qual é dirigida,
qualificação das partes que estão litigando, especificação do tipo de ação a ser intentada, esclarecimento dos fatos e a consequente vinculação
destes à norma jurídica, abrindo-se espaço para a análise de doutrina e decisões judiciais que embasam a tese do autor da demanda, e, por fim, os
pedidos. Ressalte-se que tais elementos devem ser apresentados de forma clara e concisa, delineando o interesse processual a ser posto sob
apreciação judicial. Através desta estrutura, determinada pela legislação pátria, o autor de uma demanda é capaz de expor ao Magistrado aquilo
que julga ser afronta à norma jurídica, pleiteando o direito que busca ver resguardado. Ocorre que a linguagem apresentada pode influir
significativamente na decisão a ser prolatada pelo Julgador, causando-lhe resistência ou tendência à aceitação dos argumentos lá expostos, sem
olvidar os traços peculiares de formalidade, linguajar culto permeado de expressões latinas e brocardos jurídicos que enriquecem o texto e criam o
arcabouço que será apreciado. Assim, a linguagem apresentada no gênero textual jurídico petição inicial é crucial para o desenvolvimento e êxito
do processo, contribuindo significativamente para a decisão final, a depender da forma como o discurso vem nela apresentado.
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RESUMO
O Brasil é considerado um dos países com piores níveis de proficiência na língua inglesa. Sob a reflexão deste fato e levando em consideração o
ensino desta língua nas escolas brasileiras de ensino regular, este estudo objetiva investigar como professores e alunos podem utilizar estratégias
específicas para efetivamente atingir um aprendizado consolidado do inglês como segunda língua (L2), além de analisar os atuais métodos
encontrados nas salas de aula. Como forma de coletar dados para a identificação dos reais fatores que hoje contribuem para este baixo índice,
inicialmente uma pesquisa online foi conduzida. Esta pesquisa contou com a participação de 92 pessoas provenientes de 4 diferentes regiões
brasileiras, sendo estas de grupos etários distintos. Entre os principais fatores declarados pelos entrevistados, destacam-se: a falta de equilíbrio na
abordagem feita pelos professores, onde algumas habilidades recebiam maior atenção que outras; falta de dinamismo durante as aulas, causando
uma desmotivação generalizada e falta de empatia entre docentes e discentes, resultando na crença que não se é possível aprender o idioma na
escola. Após a avaliação das informações obtidas, um projeto de pesquisa foi desenvolvido e aplicado. O projeto, que teve uma duração de 2
meses, incluiu o uso de técnicasespecíficas provenientes da Neurociência associada a Programação Neurolinguística (PNL) e o uso assertivo de
tecnologias digitais no ensino de língua inglesa a 60 estudantes do ensino fundamental maior. Após a aplicação do projeto, como forma de validar
a aplicabilidade das ferramentas escolhidas, uma nova pesquisa online foi realizada, desta vez somente contando com alunos participantes. Os
resultados obtidos superam as expectativas, pois além do notório avanço no aprendizado da língua inglesa, a grande maioria dos envolvidos
evidenciaram uma mudança em seu ponto de vista referente ao idioma e um maior entusiasmo para com a educação de modo geral. Todas as
análises, resultados, e discussões também são baseadas nos estudos e experimentos de respeitados autores e pesquisadores acadêmicos.
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RESUMO
Com o objetivo de mostrar a importância do nome, prenome e da antonomásia na subjetividade (individual) e como tal relevância ocorre em meio
social, busca-se demonstrar como o signo linguístico possui arbitrariedade no processo de nomeação de pessoas e objetos. Com isso, a presente
pesquisa intenta mostrar como está presente a subjetividade inerente aos direitos da personalidade e do fenômeno linguístico em que o signo
possui arbitrariedade. Estabelecer-se-á a definição de nome, prenome e antonomásia, bem como de direitos da personalidade e arbitrariedade
linguística, a fim de mostrar como pode ser evidenciada, no cotidiano, a subjetividade presente na persona, principalmente em situações jurídicas
envolvendo o nome da pessoa natural. À luz das teorias desenvolvidas por Ferdinand Saussure a respeito de signo, significado, significante e
arbitrariedade do signo, ter-se-á uma compreensão de como o Código Civil Brasileiro aborda a classe gramatical substantivo (próprio), com
relevância para a obtenção de direitos encontrados na lei, inerentes à personalidade, possibilitando a avaliação da existência de uma subjetividade
interligada a conceitos relacionados ao nome e à figura pública, por exemplo, situação em que se comprova um maior relativismo e distinção entre
os direitos da personalidade e natureza do signo linguístico. É importante incluir duas áreas importantes para as reflexões em sociedade, quais
sejam, Linguística e Direito, evidenciando conceitos específicos de tais áreas, basilares para a conclusão da pesquisa. Pretende-se explorar os
conceitos formados por substantivos próprios e comuns e como eles podem ser relevantes no mundo jurídico. Na busca incessante da
compreensão do Código Civil Brasileiro, o estudante dos semestres iniciais do Curso de Direito se depara com a disciplina de Direito Civil I, na qual
estuda, entre outros assuntos, o que vem a ser os Direitos da Personalidade, todavia, ao longo do curso, com um olhar mais atento, percebe o
significado do nome dentro da cultura do povo brasileiro, que traz valoração das suas ações, por classificação de um nome ou prenome familiar,
por exemplo. No contexto social em geral, nomear significa dizer a família, sendo a classificação fundamental, o que será possível através do
estudo da linguagem – signo linguístico.
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RESUMO
A presente investigação parte de uma inquietação sobre a presença da literatura popular em sala de aula, pois se observa que sua presença na
escola costuma ocorrer em datas comemorativas e de modo utilitário. O estudo também possui fundamento de ordem subjetiva, visto originar-se
da atração das autoras pelas produções populares, principalmente em relação à literatura popular. Quanto à opção de eleger os contos populares
como objeto de trabalho, destaca-se que o mérito do estudo dessas narrativas encontra-se na valorização das diferenças entre vários grupos
sociais (étnicos, culturais, religiosos) e na transmissão de valores e visões de mundo espelhadas nessas obras. Paralelamente à literatura popular,
defende-se a utilização do jogo na sala de aula, visto que por meio dele o ser humano consegue sentir-se livre, espontâneo e criativo. Desse modo,
com o uso do jogo, o educador poderá criar não apenas um ambiente agradável à aprendizagem, mas se aproximar e compreender melhor seus
alunos. Com base nessas premissas, esta pesquisa se desenvolve a fim de responder a seguinte problemática: de que modo os contos populares
poderiam ser incorporados e trabalhados no cotidiano da sala de aula com o intuito de contribuir com a formação integral do discente e com a
afirmação de um modelo mais plural de escola? Assim, apresenta-se um estudo sobre o conto popular e o jogo, além do relato de uma experiência
desenvolvida com alunos de duas turmas do Ensino Fundamental II da rede pública de Fortaleza, Ceará. O objetivo geral é apresentar os contos
populares nas séries do Ensino Fundamental II como propósito de contribuir com a formação integral do discente, a afirmação de um modelo mais
plural de escola e com o reconhecimento por parte da comunidade da literatura popular, utilizando o jogo como recurso didático-pedagógico. Os
objetivos específicos versam sobre: avaliar o uso do jogo como metodologia didática no ensino de literatura; despertar no aluno o interesse pela
literatura popular; difundir e reconhecer a literatura popular ante a difusão do aparato tecnológico, da mídia eletrônica, da globalização. O
caminho escolhido para desenvolver este trabalho combinou a pesquisa bibliográfica e a aplicação de um sistema de atividades junto a duas
turmas de alunos da 6ª série do Ensino Fundamental II de uma escola pública de Fortaleza, Ceará. Após o desenvolvimento da atividade nessas
turmas, constatou-se que alguns educandos reconheciam os contos populares de programas televisivos. Ademais, quando se sugeria que
buscassem narrativas na comunidade (com familiares, amigos), eles optavam pela busca em livros. Decorre da realização deste trabalho e
pesquisa, essencialmente, a constatação da relevância do jogo dramático como instrumento coadjuvante no estudo do conto popular no Ensino
Fundamental II, proporcionando um aprendizado de forma lúdica, prazerosa e, consequentemente, da contribuição valiosa que ele pode oferecer
para sua maior difusão – conto popular -, além do estímulo à leitura ao intensificar ou despertar nos educandos o gosto de ler.
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RESUMO
Este projeto de Pesquisa e Iniciação Científica propõe apontar a importância da Linguística no processo educacional, promovendo uma visão mais
ampla sobre a necessidade do aprendizado da gramática contextualizada ao meio comunicativo e social do discente, e pesquisar os fatores que
prejudicam o conhecimento teórico e prático dos alunos pela falta de associação entre gramática e linguística no ensino da Língua Portuguesa em
sala de aula. Tais fatores prejudiciais, desfavorecem o ensino da Língua Portuguesa pois promovem o conhecimento teórico em desnível com a
realidade da fala e da escrita cotidiana do aluno, fazendo com que a construção desse conhecimento seja ineficaz, pois o aluno já possui alguns
preceitos estabelecidos pela vivência em sociedade, o qual julga correto e apropriado a sua comunicação diária. O conhecimento gramatical
descontextualizado a realidade de vida deste aluno, produz, na maioria das vezes, a crença na impossibilidade do aprendizado da disciplina,
levando o aluno a acreditar que não sabe sua língua nativa. Através de pesquisas bibliográficas pôde-se verificar o tamanho desse desnível entre a
gramática normativa e o uso corriqueiro da fala e da escrita da língua portuguesa, tal fato, sendo abordado em sala de aula através das
ferramentas linguísticas, produz no aluno a consciência de variação entre fala e escrita formal e informal, fazendo-o entender que cada situação
está condicionada a um vocabulário específico e condizente ao momento, desacreditando assim, na ideia da ignorância do mesmo no quesito
Língua Portuguesa. Conclui-se que o processo de ensino da Língua Portuguesa deve basear-se na valorização da gramática e da linguística como
ferramentas em conjunto no ensino dessa disciplina, ao invés de aborda-las separadamente, isto fará com que o aluno entenda a diferença entre
seu conhecimento inato da língua e seu conhecimento formal da mesma. Dessa forma o discente entenderá que suas limitações gramaticais não
envolvem sua capacidade comunicacional em seu idioma nativo.
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RESUMO
No contexto educacional atual, questões relacionadas à avaliação e à formação docente permanecem em pauta, provocando indagações e
tensionando debates tanto no campo das políticas públicas como das pesquisas acadêmicas. Este texto integra uma pesquisa concluída que, com o
propósito de compreender a realização do processo de avaliação institucional, organiza sua investigação a partir da seguinte problemática: como
se desenvolve a avaliação institucional na Educação Infantil? Em direção a este questionamento, a pesquisa teve como objetivos específicos
contextualizar a avaliação institucional na Educação Infantil no âmbito da legislação federal e municipal, bem como analisar de que forma esse
processo avaliativo foi vivenciado por docentes de uma instituição pública que atende crianças de um a cinco anos. No que se refere às opções
metodológicas, a pesquisa se caracteriza por uma abordagem qualitativa de caráter exploratório. Para a coleta/produção de dados foram
desenvolvidos procedimentos de análise documental (do Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei Nº13. 005 de 2014 e do Plano
Municipal de Educação (PME), aprovado pela Lei Nº 027/2015), realização de entrevista com uma Integrante da Equipe de Educação Infantil da
Secretaria Municipal de Educação (SME) e aplicação de questionários às professoras e à diretora de uma das instituições que compõe a rede do
município onde se desenvolveu o presente estudo e onde já ocorreu a avaliação institucional. A análise dos dados indica que esse processo não se
efetivou em todas as unidades de Educação Infantil do município pesquisado, sendo que as ações avaliativas ocorreram por iniciativas de algumas
instituições seguindo o documento “Indicadores da Qualidade na Educação Infantil”, publicado pelo Ministério da Educação em 2009. Assim,
embora tenha sido constatado através da análise documental e da entrevista que a proposta de avaliação institucional está pautada na legislação
federal e municipal, evidenciou-se o não cumprimento de estratégias do PNE e do PME que determinam a realização dessa ação avaliativa em
unidades de Educação Infantil. Na perspectiva das professoras e da diretora, não há clareza quanto às características desse tipo de avaliação,
sendo destacadas fragilidades em relação aos instrumentos, à periodicidade, ao retorno dos resultados e às ações subsequentes à avaliação. Ainda
de acordo com as participantes, esse movimento precisa ser apoiado pela gestão municipal (SME) visto que há situações identificadas na avaliação
institucional que exigem recursos ou autonomia que a instituição de Educação Infantil não dispõe. Ao investigar a dimensão participativa no
processo avaliativo, constatou-se que nenhuma das respondentes mencionou a família como integrante dessa ação, citando apenas os
profissionais. Esses dados apontam o grande desafio relacionado ao entendimento da relevância da participação das famílias em avaliar e definir
caminhos possíveis para a instituição e também para o sistema municipal (SME) naquelas ações que necessitam do apoio do órgão central para
que sejam efetivadas. Conclui-se que a avaliação institucional encontra-se em processo de consolidação, pois a mesma ainda não se efetivou
sistematicamente no âmbito das práticas educativas, indicando que a questão requer outras discussões e análises para fortalecer seu lugar no
cenário de políticas públicas que se efetivem e contribuam na busca da qualidade educacional para as crianças atendidas na Educação Infantil.
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RESUMO
A pesquisa intitulada “A inclusão da criança com deficiência na educação infantil: caso de Vila Velha” intenta responder a seguinte questão: como
se dá o processo de inclusão de criança com deficiência na educação infantil de Vila Velha? As hipóteses que movimentaram essa investigação
defendem que a apesar da legislação garantir a inclusão de todas as crianças na escola, este ainda é um assunto polêmico. Muitas escolas
recebem, por força da lei, as crianças mas não a acolhem e nem dão conta de proporcionar um processo de ensino aprendizado que considere e
respeito os/as alunos com deficiência. Objetiva analisar o processo de inclusão das crianças nessa modalidade de ensino; caracterizar as
dificuldades encontradas pelos professores regentes da educação infantil quando recebem em sala de aula crianças com algum tipo de deficiência
e propor alternativas para qualificar o processo de inclusão escolar de pessoas com deficiência. A pesquisa possui abordagem qualitativa quanto a
natureza do problema, exploratória quanto aos seus objetivos e configura-se como um estudo de caso. Para alcançar os objetivos foram realizadas
observação do/no cotidiano escolar e aplicado questionários para os professores/as e as famílias dos alunos com deficiência. Também
entrevistamos a direção da escola e a professora de atendimento especializado. Na observação foi possível compreender o que deve ser feito para
que este professor, assim como a escola aceite o alunado em sala, sem sentir-se despreparados para isto, e que esta aceitação ocorra de forma
inclusiva. Os dados apontam que a inclusão das crianças com deficiência é feita de forma parcial, uma vez que, apesar das crianças estarem na
escola, a maioria fica restrita a determinados espaços e atividades. Observou-se as dificuldades de interação das crianças tanto com outros
discentes como com os professores. Conclui-se que quando a criança com deficiência se sente apoiada e acolhida tende a ser menos agressiva e a
participar mais das atividades escolares. Esse processo é fundamental para o seu desenvolvimento afetivo e consequentemente para a produção
do conhecimento cognitivo.
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RESUMO
Esta pesquisa investiga a representação da matemática escolar como duplo da disciplina científica e teve como objetivo apreender as razões da
permanência dessa representação da matemática, a qual é um sistema de significações instituído por um processo argumentativo. No estudo,
consideramos como evidente o seguinte conjunto de proposições: (a) as diretrizes, parâmetros, currículos escolares, livros didáticos de
matemática são uma representação social da arte ou ciência matemática. Esta representação social do objeto “matemática”, como outras, duplica
os conceitos, modos de fazer dos matemáticos para fins escolares, serve aos interesses e necessidades escolares, de uma escolarização de massa;
(b) os exames se sustentam na correspondência biunívoca entre os seus itens e o estado cognitivo do estudante. Esta correspondência se
estabelece quando os estudantes são chamados a decidirem acerca de algum procedimento para resolver o “problema” proposto pelo item do
exame, num determinado contexto; (c) se os exames expõem as capacidades cognitivas dos estudantes então podemos afirmar que há uma
relação biunívoca entre a escala de proficiência (parâmetro) e a cognição do estudante. A problemática do panorama de fracasso dos estudantes
na disciplina de matemática é corroborado pelos resultados das avaliações do SAEB numa parte expressiva dos alunos, principalmente no 9º ano
do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. De acordo com os exames, é factível medir a proficiência/competência dos estudantes, o que
nos levou a afirmar que os mecanismos de aferição do desempenho dos alunos estabelecem uma correspondência biunívoca entre a escala de
proficiência (parâmetro) e a cognição do estudante. O estudo desenvolveu-se em torno do raciocínio matemático que os itens dos exames,
sustentados nos descritores, que aferem os resultados de cálculos, o que nos orientou para a identificação da representação da disciplina no
ensino em nosso país e, assim, compreender o significado dessa transposição. No caso da matemática, a transposição para o conhecimento escolar
identifica o ensino da matemática com o cálculo. Este processo foi compreendido por meio dos esquemas das técnicas retóricas dos corpora
constituídos pelas diretrizes e itens dos exames extraescolares, livros didáticos, aulas de matemáticas e pesquisas em educação matemática, nos
quais os autores sustentam ser factível medir a proficiência/competência dos estudantes por meio de questões objetivas. Para tanto, adotou-se a
análise dos esquemas argumentativos como proposto por Perelman e Olbrechts-Tyteca (1958) na Teoria da Argumentação. Deste modo,
constatou-se que os discursos em torno da escolarização da matemática assumem posicionamentos polarizados e por vezes incompatíveis como,
por exemplo, o que caracteriza a proficiência em matemática na concepção dos elaboradores dos exames ao estabelecer uma relação biunívoca
entre uma escala de medida e a cognição do estudante. Discorrer sobre os debates que dão origem à matemática como cálculo, e instituídos pelos
diferentes auditórios, nos permitiu identificar, por exemplo, a distorção entre o que os professores usualmente denominam de algoritmo:
processo de cálculo - a representação de algoritmo subsume o conceito de cálculo. Cada um desses modos de representar a matemática
expressam tomadas de posição acerca da vida social, dos valores, do que se considera desejável para si e para os outros. Assim sendo, ao
estabelecermos que as representações sociais de matemática, que condicionam o fazer docente, são a a expressão operacional da ideologia da
certeza matemática, identificamos que os conceitos matemáticos duplicados para serem escolarizados são apenas e tão somente os que podem
ser tratados como certezas, bem como utilizados nos exames em provas com itens de múltiplas escolhas. Nesse sentido, os exames condicionam e
determinam a representação social de matemática aqui exposta.
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RESUMO
A educação é uma prática social que ocorre em vários espaços há muito tempo, de modo formal, não formal e informal. A educação formal desde
a idade moderna vem sendo cada vez mais valorizada, principalmente agora na contemporaneidade. Nesse âmbito, também entra uma
importante modalidade de educação, a educação especial, que hoje é vista como um modo de educação, que possui suas particularidades, por isso
necessita de cada vez mais estudos para se construir uma boa base epistemológica, que fundamente as práticas dos profissionais que nela atuam.
Um dos serviços realizados dentro desta modalidade de ensino é a educação precoce, que é desenvolvida com crianças com necessidades
educacionais especiais, com idade de zero a três anos e onze meses. Este serviço visa atender as necessidades deste grupo específico, de modo a
estimular mentalmente e fisicamente essas crianças, trabalhando diretamente em seus desenvolvimentos de forma a abranger seus aspectos
físicos, cognitivos, psicoativos, sociais e culturais. Deste modo, a instituição que oferece este serviço deve construir seu currículo escolar com
objetivos, conteúdos, metodologias, recursos didáticos, instrumentos avaliativos, dentre outros aspectos, focados e adaptados a esse público, de
forma a oferecer um ensino de qualidade que tenha um impacto positivo sobre os discentes. Nesse sentido, surgiu o seguinte questionamento:
como ocorre a elaboração, organização e prática do currículo escolar da educação precoce? Sendo assim, para dar norte ao estudo, traçou-se
como objetivo geral investigar como ocorre a elaboração, organização e prática do currículo escolar da educação precoce em uma escola pública
de Taguatinga Sul, DF. Para dar conta do objetivo geral elaborou-se os objetivos específicos: analisar quais fundamentos teóricos e
epistemológicos embasam o currículo escolar da educação precoce na escola estudada; verificar como currículo aplicado/trabalhado nessa
instituição contempla a realidade da comunidade local; e ainda identificar quais estratégias e recursos didáticos são empregados pelos docentes
dessa escola na efetivação do currículo nessa modalidade de educação. Com esse intento, no que se refere à escolha metodológica para o
desenvolvimento deste estudo, optou-se por uma pesquisa com abordagem qualitativa, no sentido de realizar um estudo exploratório tanto
bibliográfico como em campo, acerca do currículo voltado para esse serviço na educação precoce. O estudo em campo foi realizado por meio de
entrevista estruturada com professores da educação precoce, em uma escola pública de Taguatinga Sul, DF. Com o estudo foi possível perceber
que os documentos norteadores do currículo da educação precoce são o Currículo Nacional da Educação Básica (2002) e o Currículo em
movimento do DF (2014), documentos que direcionam o currículo na educação brasileira e no DF. Além disso, o currículo leva em conta a
realidade das crianças fora e dentro da escola, que neste caso específico, necessitam de atendimento educacional especial. Na escola pesquisada a
principal estratégia de ensino é a ludicidade, uma vez que está, segundo as professoras, faz parte da vivência natural da infância e desperta a
criatividade, imaginação, melhora o raciocínio dentre outros aspectos do desenvolvimento das crianças. São usados como principais recursos:
músicas, histórias, brinquedos e livros, devido aos seus grandes potenciais lúdicos. O processo de avaliação ocorre por meio de relatórios de
observação e conversas com as famílias. Essas avaliações da funcionalidade do currículo também são usadas na escola como recursos didáticos
tendo em vista que os docentes as usam para orientar seu próprio trabalho. Assim, ficou claro com o estudo que a efetivação do currículo nessa
modalidade de educação, na escola pesquisada, acontece de forma fundamentada e reflexiva, que ele norteia as práticas pedagógicas e que é
estruturado a partir de pesquisa e com a participação dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.
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RESUMO
A investigação intitulada “a percepção da discalculia: o caso dos professores/as do ensino fundamental I das escolas municipais de Vila Velha/ES,
centra-se no transtorno conhecido como discalculia e se propõem a problematizar os impactos da ação dos professores sobre o processo ensino
aprendizado de alunos descáculos. Busca-se, dessa forma, responder a seguinte questão: quais as percepções sobre a discalculia presentes entre
os professores/as do ensino fundamental I das escolas municipais de Vila Velha/ES? As hipóteses indicam que poucos professores demonstram
conhecimento sobre a descalculia e sobre as metodologias que podem contribuir para o processo ensino aprendizado de alunos discálculos.
Objetiva-se assim, analisar as concepções dos professores do ensino fundamental das escolas municipais de Vila Velha tem sobre esse transtorno.
Intenta-se também caracterizar a formação específica dos docentes sobre a descalculia e analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas junto a
alunos descálculos. No que se refere à metodologia, a pesquisa presenta-se, quanto à natureza do problema, como qualitativa. No que se refere
aos objetivos, é exploratória e quanto aos procedimentos de coleta de dados, caracteriza-se como um estudo de caso. Os dados foram coletados
com a aplicação de 13 (treze) questionários entregues diretamente aos professores de matemática do ensino fundamental I do turno matutino.
Os resultados indicam que a maioria possui conhecimento superficial acerca do tema e que não participaram de cursos específicos, bem como,
alguns só conseguem identificar a discalculia às vezes e a maioria não consegue identificar, o que compromete a eficiência do encaminhamento
rápido que visa fazer o acompanhamento e uma metodologia diferenciada para o tratamento do aluno que é acometido deste transtorno. Os
resultados indicam a importância em desenvolver cursos de capacitação sobre a Discalculia preparando os professores de uma melhor forma para
tal situação no ambiente escolar, buscando melhoria da qualidade da educação. Costa e Azevedo (2012) afirmam que a matemática é
indispensável para a qualidade de vida do ser humano, ainda mais no momento que em vivemos o capitalismo, pois requer atividades primordiais
como: calcular, ter noção de espaço, raciocínio lógico matemático, e outros.
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RESUMO
Este estudo aborda a utilização do teste da psicogênese pelo professor. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é investigar se o professor utiliza o
teste da Psicogênese como recurso favorecedor do processo de alfabetização do aluno do 1º ano do Ensino Fundamental em uma Escola Pública
de Taguatinga-DF. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, baseada em alguns autores fundamentais, como Ferreiro,
Teberosky e Grossi, fundamentando teoricamente essa pesquisa. Foi realizada, também, uma pesquisa de campo com três professoras de uma
escola pública localizada em Taguatinga-DF. Foram analisadas as concepções do professor acerca da psicogênese e a prática pedagógica do
professor alfabetizador com base no teste da psicogênese. Os dados foram coletados por meio de observação e questionário. Por meio da
pesquisa foi possível constatar que o teste da psicogênese é utilizado pelas professoras da pesquisa como instrumento que favorece o processo de
alfabetização das crianças e permite que o professor conheça seu aluno e os dados coletados orientam as intervenções no processo de
alfabetização dos alunos. As professoras pesquisadas, apesar de não possuírem uma concepção formada e aprofundada acerca da psicogênese,
demonstram em suas práticas pedagógicas reconhecer tal teoria durante toda a aula, e pelas respostas dadas ao questionário notou-se que as
professoras não interpretam a psicogênese como método ou técnica, o que é importante ressaltar. Foi possível observar, também, que durante a
pesquisa de campo, as professoras não adotam um único método ou técnica de alfabetização, elas passam de métodos associacionistas a
significativos durante toda a aula, e assumem uma postura de professor mediador e estabelecem uma relação afetiva com o aluno e auxiliam na
construção do conhecimento, sempre focando no aluno como sujeito da aprendizagem. O teste tem sido utilizado pelas professoras para orientar
a prática pedagógica e elaborar o planejamento das aulas em relação ao processo de alfabetização.
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RESUMO
É imperativa a busca de metodologias que facilitem o desenvolvimento dos processos cognitivos dos sujeitos no processo escolar. O mapeamento
conceitual é uma estratégia de representação gráfica da informação que pode contribuir para um amadurecimento das formas de ensinar, avaliar
e aprender. Assim, o estudo apresenta uma experiência com o uso dos Mapas Conceituais para promover a Aprendizagem Significativa na
tentativa de minimizar as dificuldades de organização do conhecimento. O objetivo desse artigo é avaliar a utilização dos Mapas Conceituais em
um curso de formação docente da Educação Básica na cidade de Vila Velha, Espírito Santo - Brasil. A metodologia teve uma abordagem mista a
partir de dados qualitativos e quantitativos com objetivos exploratórios-descritivos e procedimentos de campo. A atividade realizada na formação
foi a de desenvolver o conceito de volume e capacidade a partir da metodologia da Resolução de Problemas, construindo uma caixa de isopor com
dimensões: 5 cm x 5 cm x 8 cm (igual a 200 cm³) e logo após preenchê-la com um copo de 200 mL contendo arroz a fim de verificar a relação
estabelecida entre as unidades de medida de volume (cm³) e capacidade (mL): 1 cm³ = 1 mL. Para isso, antes da execução da atividade, foi
solicitada a elaboração de um Mapa Conceitual (em dupla) a partir de três conceitos obrigatórios (COs) envolvidos com a proposta: (CO1)-volume,
(CO2)-capacidade e (CO3)-comprimento, tendo como parâmetro a seguinte pergunta focal: “Quais as relações matemáticas existentes entre
volume, capacidade e comprimento?”. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram 38 Mapas Conceituais produzidos pelos docentes e
estudantes participantes. Esperava-se o estabelecimento entre todos os conceitos obrigatórios (COs) nos Mapas Conceituais, porém somente em
11,8% (33) das proposições eles foram relacionados, sendo 6,8% (19) entre CO1 – CO2, 1,8% (5) entre CO1 – CO3 e 3,2% (9) entre CO2 – CO3. O
termo com menor associação foi o comprimento 1,8% (5). E 6% (1) dos Mapas Conceituais omitiram o conceito obrigatório: comprimento. No
entanto, esperava-se que os Mapas Conceituais apresentassem as relações dimensionais: comprimento (uma dimensão), área (duas dimensões) e
volume (três dimensões). Nesse caso, o baixo número de ligações entre os conceitos obrigatórios pode evidenciar uma visão fragmentada que os
docentes e estudantes têm sobre a constituição tridimensional do espaço. O objetivo de avaliar a experiência dos docentes e estudantes utilizando
o Mapa Conceitual foi possível, porém houve dificuldade de relacionar alguns conceitos esperados em relação ao tema explorado, talvez por ser
apenas o segundo contato com o instrumento. Percebeu-se a preocupação dos docentes e estudantes sobre o que iriam escrever, de onde iriam
partir e por qual contexto seguiriam, mas isso parecia estar claro no momento inicial quando se apresentou a pergunta focal. Essa reação foi
importante e foi discutida no momento da formação, pois seus atuais ou futuros estudantes poderiam passar por esse momento de incerteza.
Quando associamos o que aprendemos, tornamos mais dinâmico o modo de pensar e podemos reduzir a concepção utilitarista existente nos
conteúdos das disciplinas. Então, a partir desse contexto e pensando nas condições de uma sala de aula comum, necessitamos realizar uma
desconstrução das visões simplistas que nós (docentes) e os estudantes desenvolvem durante a vida escolar. Assim, uma metodologia com foco
em um conteúdo significativo aos docentes é fundamental para suscitar-lhes o interesse para a construção de inovações metodológicas que
oportunize o compartilhamento desses significados em sala de aula, pois um docente que acredita na potencialidade dos sujeitos, mesmo que eles
não apresentem concepções prévias esperadas, faz com que esses sujeitos busquem excelência em seus afazeres e isso pode impactar na vida
deles.
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RESUMO
Entende-se que há uma grande importância do livro didático como instrumento de reflexão na negociação de significados em sala de aula,
atendendo à dupla exigência: de um lado, os procedimentos, as informações e os conceitos propostos nos manuais; de outro lado, os
procedimentos, as informações e conceitos que devem ser apropriados à situação didático-pedagógica a que se destinam. O estudo possui alguns
fundamentos que justificam sua realização: a composição lógica e psicológica dos livros didáticos podem interferir no desenvolvimento e
aprendizagem dos conceitos, direcionando para uma prática mecânica ou significativa; muitos exercícios são de repetição ou reprodução, não
preparando os sujeitos para uma postura ativa e crítica; e a transferência da linguagem no que se refere às abstrações apresentadas pela
Matemática, muitas vezes, provocam uma aprendizagem alternativa ou sem sentido induzindo à obstáculos epistemológicos. Assim, a pesquisa
teve o objetivo avaliar a apresentação e o desenvolvimento da Resolução de Problemas no livro didático de Matemática do 6º ano do Ensino
Fundamental II a partir da concepção de material didático potencialmente significativo no triênio do PNLD de 2017/2018/2019. A metodologia
utilizada no estudo teve uma abordagem mista e descritiva a partir de uma proposta de análise documental do livro didático de Matemática
avaliado. Os instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa foram fichas de análise construídas com base na escala de Likert e a análise de
dados teve uma apresentação de estatística descritiva para avaliar a conformidade quantitativa de cada eixo analisado e a análise de conteúdo
permitiu a inferência qualitativa relativa às condições do material. Para isso, foi necessário debruçar no Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) de 2017/2018/2019, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática e na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS). Os
resultados evidenciaram uma qualificação mediana para o livro didático de Matemática em relação aos itens avaliados, principalmente no que se
refere à composição potencialmente significativa do material para o sujeito que o utiliza. Conclui-se que não fica explícita a intencionalidade da
resolução de um problema e suas etapas na linguagem do material analisado. Isso se revela na apresentação dos comandos das questões que, em
sua maioria, são de repetição e memorização, não possibilitando o desenvolvimento das habilidades dos sujeitos a partir de situações-problemas
que exijam experimentação e investigação. Sugere-se que os livros didáticos de Matemática sejam qualificados quanto à estrutura lógico-cognitiva,
pois mais do que memorizar, precisamos de indivíduos que sejam críticos e saibam sintetizar o que foi aprendido, mas de forma significativa.
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RESUMO
As relações étnico raciais são temas atuais da nossa sociedade, mas pouco valorizados. Muitas escolas acreditam que não é necessário tratar
especificamente a questão racial e ficam somente com mediações superficiais. As professoras não refletem coisas simples como a questão do lápis
cor de pele (rosa claro), representar a cor de pele da pele de quem, ou até mesmo a aceitação e respeito ao colega que é diferente por sua cor ou
seu cabelo afro ou até mesmo a aceitação e respeito ao colega que é diferente por sua cor ou seu cabelo afro. Após observar em várias escolas a
omissão em tratar a questão da diversidade racial, impondo a cultura brasileira nos estudantes de forma etnocêntrica e sem valorizar a cultura
afrodescendente surgiu o interesse de estudo da temática, porque o trabalho realizado com as crianças da educação infantil é responsável pela
constituição das mesmas como sujeitos críticos e reflexivos. A formação integral desse sujeito depende do trabalho escolar que é realizado com as
crianças. No que tange à discussão da afrodescendência, as ações afirmativas, que são as atitudes ou intervenções com finalidades de eliminar o
preconceito e racismo, quando utilizadas pelos professores impactam na formação da identidade das crianças, pois influencia na autoestima e no
desempenho escolar dos alunos. As ações afirmativas conscientizam os alunos a respeitarem uns aos outros e promove uma educação igualitária.
Em vista disso, o objetivo desta pesquisa é identificar as ações afirmativas desenvolvidas pelos professores com relação as questões étnico-raciais
na educação infantil para favorecer a construção da identidade das crianças. A caracterização da pesquisa foi: bibliográfica, empírica, qualitativa,
exploratória e indutiva. Foi realizado um estudo de caso e como instrumento de pesquisa utilizou-se a entrevista semiestruturada. O estudo foi
desenvolvido em uma escola privada de Taguatinga-DF, com 3 professores da educação infantil. A análise de sados se deu por meio da análise de
conteúdos e indica que o trabalho desenvolvido pelos professores entrevistados no que tange às ações afirmativas são tanto sistematizadas
quanto com finalidade específica. Comumente as ações afirmativas são em situações de preconceito que acontecem na escola e poucas vezes
como prevenção do racismo na escola. Nenhum professor conhecia o termo ações afirmativas, mas aplicavam à prática de sala de aula. Os
professores também não tinham conhecimento da lei federal 10639/03 que obriga o ensino da “História e Cultura Afro-Brasileira”. Somente uma
professora citou conhecer um documento que trata sobre a diversidade ou sobre a afrodescendência – a base nacional comum curricular. Ambas
acreditam ser importante o trabalhar as ações afirmativas em sala de aula para combater o racismo, preconceito e formar a identidade cultural
das crianças. As entrevistadas também disseram que o projeto político pedagógico da escola inclui trabalho com a afrodescendência através de
projeto de leitura, teatros e projeto desenvolvido na semana de conscientização negra em novembro, e alegaram que a escola disponibiliza
recursos para trabalhar a temática da afrodescendência na escola, como uma família de fantoches negros citada por todas. As professoras também
disseram que o ideal é começar o quanto antes a trabalhar as questões étnico-raciais porque é mais fácil da criança aceitar uma possível mudança
de pensamento. Assim sendo, os resultados deste estudo indicam a necessidade do uso das ações afirmativas constantemente em suas práticas, e
não somente em uma data especial, através de 2 livros na escola ou quando acontece uma situação de preconceito em sala de aula. É preciso nas
formações continuadas discutir sobre um trabalho mais efetivo para que os professores utilizem em sua prática cotidiana as ações afirmativas,
fazendo com que os alunos respeitem as diferenças étnico-raciais. O professor deve propiciar diversos momentos e formas tais como leituras,
projetos, brincadeiras
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RESUMO
O trabalho busca analisar além da prática educacional – ou o “como faço” – as relações interpessoais presentes numa organização não
governamental e como a relação psicossocial entre os sujeitos envolvidos interferem na organização das práticas educacionais de São Gonçalo –
região metropolitana do Rio de Janeiro. Essa ONG – Luxo de Vida - oferece diversas atividades ocupacionais a crianças da comunidade a qual faz
parte, sendo elas lúdicas, esportivas, profissionalizantes ou educacionais. A prática educacional e as relações de afetividade interpessoais nela
envolvidas são o tema de maior interesse. Aqui, é também necessário não pensar simplesmente nas questões psicológicas ou na referida ONG
como algo isolado. Para que busquemos e façamos a compreensão necessária de todo esse âmbito, deve-se pensar no contexto social da zona em
que essa está localizada. Parte-se então de uma análise histórico-social do macro – São Gonçalo, segunda cidade mais populosa do estado -, até
chegar à região onde está localizada sua sede: o bairro de Itaúna, parte do Complexo do Salgueiro. Interfere nos resultados da pesquisa o histórico
da região nas últimas décadas: uma região antes “apenas” empobrecida, e hoje um dos principais pontos do Estado com domínio do Comando
Vermelho, facção criminosa. Os relatórios de campo usados na análise são divididos em oito dias de trabalho, que vão do dia 25 de outubro de
2017 a 29 de novembro de 2017. A metodologia foi a de observação de campo a partir da fenomenologia do filósofo Edmund Husserl. Os diários
de campo são divididos pela estrutura do método fenomenológico de Husserl em: noema, noese e variação eidética. Para a análise desse material
foi utilizado de forma central o conceito de afetividade em Henri Wallon, partindo principalmente dos estudos de Izabel Galvão. Outras autoras
usadas para essa melhor compreensão dos conceitos de Henri Wallon incluem também Abigail Mahoney, Laurinda Almeida e Heloysa Dantas.
Uma das principais conclusões que se aponta dessa pesquisa é a tentativa de reconstrução da memória e da história de todo um bairro. Aqui,
infere-se tendo como base a história mais recente do local, a grande influência que a escalada de violência – a qual o poder público não
acompanha com políticas efetivas de prevenção – têm no desenvolvimento das crianças do local. Wallon considera relevante a interferência do
meio no funcionamento orgânico e na prática das relações interpessoais, como dito em Galvão: “só podemos entender as atitudes da criança se
entendemos a trama do ambiente na qual está inserida” (GALVÃO, 1995, p. 36). Quanto à exploração dos conceitos de Wallon para se pensar
numa prática socioeducativa, destacam-se dois pontos: a relação de como se dão os estágios de desenvolvimento e como eles se desenvolvem nas
camadas empobrecidas, e a afetividade como ferramenta (seja positiva ou negativa) nos processos de ensino aprendizagem. Em relação aos
estágios de desenvolvimento, os relatos descritos nos diários de campo mostraram-se em grande conformidade com a teoria walloniana. Infere-se
o desenvolvimento dessas crianças do projeto com grande semelhança de características às descritas por Wallon em cada um dos estágios da
infância. Ainda em grande congruência com o que é proposto por Wallon, exemplifica-se bem o uso da afetividade na prática educativa, e como
seu uso pode ter diferentes efeitos sentidos a partir de seus usos. O maior uso de uma afetividade positiva, de empatia e encorajamento para uma
autonomia do aluno gera resultados muito mais eficazes no processo educativo, em particular, quando respeitado seu tempo de desenvolvimento
e o contexto social na qual esse está inserido. No contrário, a partir de uma prática afetiva negativa, onde o educador demonstra pouca confiança
no aluno, quando a atenção e a confiança relativas à suas especificidades não são respeitadas, vê-se um aproveitamento ainda mais inferior, sendo
decisivo para o desencorajamento do aluno nas atividades propostas.
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RESUMO
Mesmo após anos da abolição da escravatura, o afro brasileiro ainda vivencia as duras consequências de uma cultura secular que o colocou em
uma posição de inferioridade e submissão ao ser humano branco. Diante disso, a realidade atual instiga grandes discussões e propõe políticas
públicas ligadas as questões étnicas e raciais que busquem oportunizar a igualdade racial nas diferentes esferas sociais. Uma dessas políticas
públicas está ligada ao campo educacional, por meio da qual se procura promover a reflexão crítica dos alunos em relação aos temas voltados à
diversidade e respeito étnico-racial. A Lei 10.639/03 preconiza a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileiras e africanas nas
escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio, de modo que, atualmente, a proposta pedagógica e o texto curricular devem ser
construídos obedecendo a esta normativa que está em vigor no país. No entanto, apesar desta e de outras diretrizes dela decorrentes
estabelecerem uma política educacional voltada para a afirmação da diversidade cultural, nem sempre a escola, por seus discursos e práticas
propicia essa reflexão. Desse modo, esta pesquisa se edificou com o objetivo de analisar como a questão étnico-racial está contemplada no
currículo e na proposta pedagógica de uma escola de educação infantil. Para alcançar tal compreensão, optou-se por desenvolver uma pesquisa
documental, analisando o currículo e o Projeto Político Pedagógico da Escola, seguindo uma abordagem qualitativa. O estudo foi desenvolvido em
uma escola particular do Distrito Federal de orientação religiosa. A análise dos dados, realizada por meio da técnica da análise de conteúdo, indica
que a escola propõe a reflexão da temática em questão. Para tanto, trabalha com projetos de literatura, no qual são utilizados livros que abordam
as diferenças (sejam raciais, físicas ou sociais) e campanhas educativas que igualmente tratem do tema. O objetivo deste trabalho é acompanhar
as transformações sociais e debater de modo crítico e reflexivo temas que estão sendo levantados pela mídia e coloquem em evidência a
necessidade da promoção de relações mais justas, igualitárias e livres e toda forma de preconceito e descriminação. Os resultados deste estudo
nos permitem verificar que a escola em questão já se mostra sensível a esta demanda social urgente e emergente, porém, suas práticas ainda
requerem uma sistematização mais complexa que lhe permita a abordagem sobre a afrodescendência de maneira mais contínua e cotidiana, e não
apenas por meio de ações e projetos focais. Tratar o tema na Educação Infantil se torna mister, considerando que nesta fase a formação de valores
e condutas sociais estão em franco desenvolvimento, de forma que uma intervenção pedagógica eficaz pode contribuir para a promoção da
formação de um sujeito mais sensível e respeitoso diante da diversidade humana.
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RESUMO
Atualmente, as escolas buscam incluir crianças com espectro autista na tentativa de se tornar um meio facilitador para seu desenvolvimento, logo,
a escola pode se tornar o melhor local para promover a inclusão. O presente trabalho tem como objetivo analisar se as estratégias pedagógicas
utilizadas por duas professoras de uma escola privada de Águas Claras – DF estão favorecendo o processo de alfabetização do aluno com autismo,
na perspectiva do letramento. Esse trabalho utilizou a metodologia qualitativa, de cunho exploratório, através de um levantamento bibliográfico e
de uma pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica apresentou a inclusão escolar e sua história, a história do autismo, as causas, suas
características e sobre a alfabetização e o letramento. Os dados foram coletados por meio de uma entrevista e observação. O referencial teórico
teve como principais autores: Soares (2004), Mazzotta (1996), Schmit (2014), Freire (1993), Mittler (2003). Na pesquisa de campo, participaram
duas professoras que trabalham nos anos iniciais da alfabetização com aluno autista, de uma escola privada de Águas Claras-DF. A análise de dados
foi dividida em três categorias e duas subcategorias. A primeira categoria refere-se às propostas pedagógicas e mostrou que as professoras
participantes da pesquisa fazem um planejamento diferenciado e individualizado para atender o aluno com autismo. Em relação à prática
pedagógica foi identificado que as professoras possuem dificuldades, porém, acreditam que buscam desenvolver uma prática que favoreça a
aprendizagem dos alunos. Sobre o currículo, as professoras reconhecem que ele é fundamental para a escola sendo um norteador das ações
pedagógicas, por isso, ele deve ser flexível e adaptado. A categoria sobre os recursos materiais mostrou que as professoras utilizam os recursos
disponibilizados em sala de aula com o objetivo de favorecer a aprendizagem do aluno com autismo através de pinturas, revistas, jogos
pedagógicos, gibis. Foi possível perceber que o aluno com autismo quando desenvolve as atividades com o uso do tablet, apresenta facilidade em
concentrar e atender comandos das professoras. A categoria sobre alfabetização revela uma dificuldade por parte das professoras em realizar as
adaptações nas estratégias pedagógicas para favorecer a aprendizagem do aluno. Elas utilizam recursos materiais como figuras, jogos e
computadores e acreditam que o aluno com autismo está sendo alfabetizado na perspectiva do letramento, pois observam que compreende a
escrita e a leitura através da sua realidade. A categoria sobre a inclusão mostrou que as professoras tiveram conhecimento sobre autismo através
da instituição em que trabalham e buscaram conhecer e entender esse transtorno. Em relação ao que entendem sobre o aluno com autismo, as
professoras afirmaram que é um aluno como todos os outros, mas que é preciso observar as suas necessidades e rotinas, elas acreditam que o
aluno autista tem suas peculiaridades e características, é preciso buscar caminhos que possam contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem
desse aluno. As professoras consideram o aluno autista uma criança amorosa, inteligente e com a turma a relação foi de cumplicidade dos alunos
para com ele. Percebe-se que a inclusão começa na relação que a professora estabelece com seu aluno que tem uma necessidade especial e isso
impede que as barreiras sejam maiores que a relação estabelecida entre eles. As professoras pesquisadas buscam incluir o aluno através do espaço
em que ele esteja inserido para que tenha um desenvolvimento nas tarefas, no envolvimento das brincadeiras. Para elas, é preciso buscar
estratégias para que esse aluno possa frequentar a classe regular, valorizando o direito de aprender e o potencial do aluno para que seja
alfabetizado na perspectiva do letramento, utilizando espaços diferenciados buscando conhecimentos sobre o assunto para auxiliá-los em em sala
de aula e que a escola deve facilitar a inclusão de todos os alunos.
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RESUMO
O objetivo do presente artigo foi avaliar a viabilidade de um programa de adaptação curricular individualizado a partir de entrevistas
semiestruturadas realizadas com professores do ensino comum e professores da sala de recursos, com base nos resultados de uma análise
preliminar das suas próprias concepções a respeito de alunos com deficiência, que frequentam a rede pública no primeiro segmento do ensino
fundamental, no Município de Duque de Caxias. Sobre este tópico de pesquisa, os resultados de investigações científicas recentes sustentam a
necessidade de se promover ações de políticas públicas voltadas para o aprimoramento constante da prática docente, considerando-se as
concepções sobre deficiência que permeiam essas práticas. Para fins de análise foram desenvolvidas as seguintes hipóteses: a percepção dos
professores com relação à inclusão de alunos com deficiência em classes comuns colaboraria para diferentes ações educativas; a estruturação de
um programa de adaptação curricular individualizado possibilitaria uma reflexão diferenciada acerca das potencialidades do aluno com deficiência
em classes comuns. Para tanto, buscou-se analisar as variáveis envolvidas no processo, através de uma pesquisa exploratória descritiva, com
análise qualitativa dos dados. Para analisar as concepções sócio historicamente instituídas sobre adaptação curricular, que interferem na postura
pedagógica dos professores de classes regulares que trabalham com alunos incluídos, foram entrevistados 9 professores de três escolas diferentes
do Município de Duque de Caxias. No que se refere à possibilidade de inclusão, obteve-se o seguinte resultado: dois professores reconhecem a
possibilidade da inclusão e sete professores reconhecem com reservas. Nenhum professor admite ser desfavorável à inclusão. Dentre as principais
reservas sinalizadas pelos docentes, destacam-se o despreparo em relação à infraestrutura e à capacitação dos profissionais, a importância do
mediador para a interface com o aluno, a necessidade de um tempo específico para planejamento em prol da adaptação curricular do aluno
incluso, o excesso de alunos com deficiência e alguns sem laudo, a estrutura imposta de turmas grandes e mistas. Ressalta-se, ainda, as
dificuldades encontradas no processo de adaptação curricular pelo não cumprimento dessas necessidades, necessitando uma revisão do que se
denomina escola inclusiva. Verifica-se, assim, a necessidade de se organizar ações efetivas voltadas para a inclusão de alunos com deficiência em
classes comuns, entendendo que não basta colocar o aluno na sala junto com o professor, é preciso estabelecer todo um processo de mudança,
voltado para o aprimoramento docente, o apoio das políticas públicas, a mudança curricular constante, a busca de profissionais de mediação e a
estruturação de materiais de apoio nas escolas. Sendo assim, sem a busca destas mudanças torna-se muito difícil e até inconsistente a promoção
de uma inclusão real que garanta a permanência qualitativa dos alunos com deficiência nas classes comuns. Para tanto, para a estruturação de
uma educação que baseie suas práticas na valorização da diversidade e não segregue seus educandos em função de suas diferenças anatômicas,
muitas vezes, vistas como limitações, torna-se necessário uma reflexão sistemática acerca dos tópicos analisados nesta pesquisa, de modo a
suscitar o desenvolvimento de futuros projetos.
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RESUMO
Esta pesquisa, cuja temática são os caminhos metodológicos da pesquisa em Educação, apresenta o objetivo de investigar quais pressupostos
teóricos, epistemológicos, metodológicos e filosóficos foram (mais) empregados na produção de dissertação e teses do Programa de PósGraduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), nos últimos 10 anos. Após uma primeira pesquisa de caráter
bibliográfico, realizada em 2016, na qual foi constatada a diversidade de temáticas, problematizações e metodologias encontradas nos diferentes
cursos de pós-graduação em Educação do país desde a década de 1960, surgiu o interesse de se verificar como o Espírito Santo se insere nesse
painel, por meio das produções científicas stricto sensu do PPGE-UFES. A proposta desta pesquisa se justifica, dentre outros motivos, por sua
contribuição para a área da Educação, em especial para a Educação do Espírito Santo, uma vez que apresentará uma espécie de painel sobre o que
tem sido pesquisado na área e a partir de que metodologias. Este trabalho, portanto, consiste em uma pesquisa qualitativa, exploratória, de
caráter documental, cujos dados, compostos por dissertações e teses do PPGE-UFES, foram coletados no site do próprio programa. O critério de
inclusão dos trabalhos no corpus desta pesquisa foi a data de sua apresentação, que deve corresponder ao período estudado (2007 a 2017). Esse
recorte temporal se justifica devido ao grande número de produções que o PPGE apresenta e pelo interesse de se analisarem as produções mais
contemporâneas, em busca de entender que tipo de pesquisa é esta que está sendo produzida atualmente (e mais recentemente) na área da
Educação no Espírito Santo. Inicialmente foi feito um levantamento das dissertações e teses, que foram categorizadas por ano e área/temática. Em
seguida, os dados foram tabulados, tendo em vista os seguintes critérios: tipo de pesquisa quanto à natureza, aos objetivos, aos procedimentos e
aos instrumentos de coleta de dados. A pesquisa encontra-se na fase de análise dos dados e já é possível apontar, em análise bastante inicial, que,
no caso das dissertações, as temáticas predominantes são Educação Especial/Inclusiva, Políticas Públicas Educacionais e Formação Docente;
havendo predomínio de pesquisas qualitativas, exploratórias, estudos de caso e as entrevistas foram o instrumento de coleta de dados mais
utilizado. Quanto às teses, prevalecem temáticas relacionadas à Educação Especial/Inclusiva e Formação Docente, com abordagem qualitativa, de
caráter exploratório e muitos estudos de caso, com utilização de entrevistas e análise de documentos. Também já se constatou que há muitos
trabalhos que não apresentam a classificação das pesquisas. Tanto as recorrências das temáticas e das tipologias encontradas, assim como a pouca
ocorrência de algumas e a ausência das classificações serão analisadas mais a fundo a partir de agora, em busca de se tentar entender o porquê
dessas escolhas.
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RESUMO
A contemporaneidade supervaloriza uma realidade bastante tecnológica e mecanizada em detrimento de interações mais equilibradas, que
considerem as relações afetivas, até mesmo na infância. Assim, os corpos ficam cada vez mais moldados a normatividade sociocultural, pois,
muitas vezes, a escola realiza um distanciamento na relação entre professores e alunos em favor da incorporação disciplinadora dos conteúdos.
Através de filas, os corpos são obrigados a se manter imobilizados, silenciados e controlados pelas atividades pedagógicas, que desconsideram a
afetividade dos corpos infantis, inclusive na Educação Infantil. Destarte, refletimos sobre as significações filosóficas existentes na expressividade
corporal e nas emoções das crianças da Educação Infantil, norteados pelos seguintes objetivos: investigar o modo como se constitui a afetividade
dos corpos infantis na Educação Infantil da cidade de Natal/RN. Decifrar a maneira como a afetividade das crianças se expressa e é tratada na
escola. Configurar proposições educativas que valorizem a afetividade das crianças. Adotamos como metodologia a fenomenologia de MerleauPonty, realiza uma inserção e posterior interpretação da experiência vivida, com o intuito de compreendê-la. Até o momento, realizamos 50
registros fotográficos das crianças brincando no recreio e 4 entrevistas com professoras de pedagogia, com o intuito de refletir sobre as
experiências vividas, as ideias de corpo, as emoções e os afetos dentro do cotidiano escolar das crianças do Centro Municipal De Educação Infantil
Maria dos Martírios Lisboa De Meneses, localizado no conjunto Pitimbu, no bairro Satélite, na zona oeste de Natal/RN. Reconhecendo que a
afetividade não se reduz meramente às expressões de uma representação racionalista, mas como uma experiência sensível que acontece na
interação, nos comportamentos e na construção de saberes culturais entre adultos e crianças no contexto sociocultural da escola. Como
resultados parciais desse estudo, os professores veem a afetividade do corpo apenas como uma ferramenta de assimilação de conteúdos
programáticos para o processo utilitarista de assimilação de saberes. Dessa forma, identificamos que a linguagem comportamental da criança por
vezes é, muitas vezes, ignorada pelo adulto, sendo considerada irrelevantes a convivência. Com isso, a criança acaba por reproduzir
comportamentos automatizados para atender a imposição de valores docentes, que, por vezes, se distanciam da afetividade das relações
humanas. Assim, o movimento do corpo é nossa linguagem, reveladora da historicidade e da expressividade das crianças, por isso ele é um
elemento educativo importante a ser considerado na escola. A infância é o momento em que a criança mais se expressa corporalmente, pois a
cada gesto, fala, desenho, brincadeira, expressão, ela se comunica com mundo. Nesse sentido, a criança se movimenta, revela seus sentimentos,
interesses e necessidades educativas, de modo que, muitas vezes, ela não apenas imita as atitudes dos adultos, mas também se expressa, mostra
outras possibilidades de ver a vida e fazer sua própria história. No envolvimento lúdico das brincadeiras, a criança se mostra presente, atuante e
vívida em seus movimentos, produzindo cultura, bem como toma consciência de si e do mundo, comunica-se, expressa-se, aprende e cria sua
própria existência. Hoje, observa-se a valorização da linguagem corporal em muitas escolas de Educação Infantil, mas, paradoxalmente, ainda tem
vários desafios a se superar sobre o corpo e a afetividade. Portanto, consideramos pertinente que a escola e os professores levem mais em conta
em seus planejamentos, observações, construção de suas aulas a expressividade do corpo e as relações afetivas que são vividas na escola para
além do lado instrumentalista do tema, de modo a melhor contribuir com a educação, a afetividade, o convívio, o crescimento e o
desenvolvimento das crianças no processo de escolarização.
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RESUMO
O tema proposto partiu da necessidade de falar sobre a depressão e seus sintomas, bem como eles podem agravar-se no meio acadêmico. A
compreensão do termo depressão faz-se necessária para se compreender algumas indagações que surgiram no decorrer deste trabalho, e foi aqui
compreendida como transtorno psiquiátrico, uma perturbação do estado psicológico, e não uma tristeza passageira. Sua classificação é feita de
acordo com o quadro clínico apresentado pelo um paciente em consulta médica. E vale lembrar que por ser uma da doença assídua na atualidade,
é de suma importância a conscientização da sociedade sobre o preconceito por má informação a seu respeito, e sobre o uso indiscriminado da
expressão “depressão”. A proposta aqui presente procurou evidenciar como os sintomas da depressão podem influenciar vários aspectos da vida,
além de expor situações que se fizeram necessárias para superá-los e dar continuidade à graduação, sendo elas por limitações da mesma, ou por
limitações que em determinados momentos foram impostas por aqueles que desconheciam o assunto. O trabalho apontado faz parte da história
de vida da graduanda e buscou estabelecer uma conexão entre a percepção e as diversas linhas de pensamento correntes sobre a depressão.
Pretendeu com o trabalho demonstrar como as experiências de vida contribuíram para a construção de uma visão de mundo própria, ainda que
incompleta, e como o meio acadêmico contribui para agravar ou melhorar as impressões sobre o assunto, visto que o conhecimento foi sendo
construído a partir de diversas camadas, tanto emocionais quanto de valores sociais. Por meio do método autobiográfico, esperou-se criar uma
linha de raciocínio que permitisse uma melhor compreensão do assunto pesquisado, apesar da linguagem subjetiva, de certa forma das
experiências, buscou-se contribuir para que o assunto ganhe cada vez mais relevância para o meio acadêmico, pois, foi possível perceber que ainda
hoje a depressão é um assunto limitado às poucas áreas do conhecimento acadêmico. A utilização do método autobiográfico, justifica-se por sua
contribuição com a ciência, com a disseminação de informações, e sensibilização a respeito da situação de um depressivo no meio acadêmico,
destacando sua ocorrência em outros setores da educação, nos mais diversos cursos, entre eles o de pedagogia. A pesquisa proporcionou a
análise acerca das implicações da patologia aqui abordada e o quanto esse assunto é pouco abordado no meio acadêmico, além de refletir sobre
como a depressão ainda é vista por muitos como uma coisa banal e sem importância. Pretendeu-se dar visibilidade às dificuldades enfrentadas
pelas pessoas que sofrem com essa síndrome grave e que precisa ser tratada por especialistas, pois é uma doença que pode atingir qualquer
pessoa, independente da esfera social ou econômica na qual esteja inserida. Concluiu-se que o aumento da ansiedade e estresse durante o
processo de graduação, podem ser fatores que contribuem para piora do quadro clínico da depressão, e em situações como estas o estudante que
sofre de algum transtorno mental, fica ainda mais sujeito ao constrangimentos, como em situações em que ocorra dificuldades de acompanhar o
raciocínio de alguns professores e colegas, ao relacionar com meus pares, ou mesmo em permanecer em sala de aula ou realizar tarefas que são
exigidas em tempo determinado, uma vez que no ensino superior, é exigido dos alunos autonomia, destreza e capacidade de gerir o tempo com
diferentes tarefas e disciplinas.
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RESUMO
A partir do avanço nas tecnologias móveis e da popularização dos dispositivos móveis, educadores e pesquisadores passam a ter uma visão
pedagógica para o desenvolvimento de aplicações educacionais para estes dispositivos no intuito de promover o ensino e a aprendizagem. A
Aprendizagem móvel, ou Mobile Learning (M-Learning), é considerada como uma das principais tendências atuais de aplicações das novas
tecnologias no contexto educacional que, em tese, pode apoiar o aprendizado de qualidade, em qualquer lugar e a qualquer momento. Um dos
pressupostos do m-learning é a interação se dá entre os integrantes através de dispositivos móveis e quando estes não estão em um local prédeterminado. Possui ainda como característica primordial a mobilidade entre os indivíduos, que podem estar fisicamente distantes e em diversos
de espaços físicos (tanto formais quanto informais) de aprendizagem, tais como salas de aula, salas de capacitação, local de trabalho ou residência,
dentre outros. Importante enfatizar que para estabelecer uma definição de Mobile Learning devem ser considerados três conceitos elementares:
as tecnologias móveis; a ubiquidade ligada à mobilidade e os usos educacionais em contextos variados. Destarte, para o emprego adequado destes
aplicativos no contexto educacional, além de uma metodologia adequada, é necessário que haja uma boa seleção destes, em função dos objetivos
que se pretende atingir e da concepção de conhecimento e aprendizagem que orienta o processo a fim de que realmente se constitua em
facilitador para uma aprendizagem significativa, dentro dos propósitos definidos pelo docente, pela instituição de ensino e da correta adequação
dos componentes curriculares. Este trabalho é parte de uma pesquisa em andamento que estuda os critérios de qualidade que podem ser
considerados e aplicados no desenvolvimento, seleção e avaliação de aplicativos para dispositivos móveis para fins educacionais. Para atingir os
objetivos propostos, utiliza enquanto procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica e a revisão sistemática da literatura para o
estabelecimento do estado da arte da Aprendizagem Móvel; Mapeamento dos critérios de qualidade para aplicativos educacionais apresentando
características fundamentais para a sua adequada aplicabilidade e usabilidade; Identificação e conceituação destes critérios, incluindo a
abordagem pedagógica e os principais critérios de qualidade descritos na literatura. Os critérios e princípios sistematizados nesta etapa do projeto
podem auxiliar docentes e outros profissionais na seleção de aplicativos para a promoção do m-learning de forma eficaz.
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RESUMO
Apresenta como tema geral a relação entre a instrução pública e a constituição do magistério, público, primário no Estado do Espírito Santo em
meados do século XIX. A pesquisa se orienta pela seguinte questão problematizadora: em que medida a expansão da escolarização primária para
as meninas impactou o ingresso das mulheres no magistério primário no ES? Que nexos podem ser estabelecidos entre a inserção das mulheres no
magistério e o afastamento paralelo dos homens dessa profissão? Objetiva analisar a escolarização feminina à medida que relaciona o acesso das
meninas às escolas com a crescente inserção de mulheres no magistério primário no Espírito Santo no período investigado (1845-1920) e
estabelecer nexos entre o ingresso das mulheres no magistério e o paralelo afastamento dos homens dessa profissão. Parte-se do pressuposto que
à inserção das meninas na escolarização primário em 1845, abriu portas para o ingresso das mulheres na profissão docente bem como a sua
posterior profissionalização e a feminização do magistério. A metodologia que se embasa a pesquisa caracteriza-se como uma investigação
histórica e pauta-se no método indiciário. Desta forma, busca-se os rastros e os indícios deixados pelas primeiras professoras capixabas para
reconstituir o processo de inserção das mulheres em uma profissão, até então, exercida exclusivamente por homens. Ao investigarmos esse
percurso de inserção das mulheres no magistério capixaba e os desdobramentos desse processo para a formação e profissionalização das/os
professoras/es no Estado do Espírito Santo vimos que além de as mulheres terem o direito ao acesso à escolarização mais de três séculos depois
dos homens, esses processos, assim como os domésticos em curso, eram (e ainda são em alguma medida) baseados na diferenciação a partir do
sexo. Inegavelmente, a integração das meninas ao processo de escolarização, mesmo que permeada por tensões e hierarquias sociais,
potencializou a demanda em favor da ampliação da instrução feminina e da formação de professoras. No caso do Espírito Santo, a primeira escola
primária pública feminina foi oficialmente criada pela Lei Provincial nº 4, de 18 de marco de 1835, mas o seu efetivo funcionamento somente
ocorreu em 1845. Tendo consultado os relatórios disponíveis, de 1836 até 1845, observa-se que os presidentes e vice-presidentes da província,
quando se referiram ao fato de a escola feminina, apesar de criada, encontrar-se desprovida, alegavam a falta de professoras habilitadas para
exercer a função. Diferentemente do que aconteceu na maioria das demais províncias, especialmente nas da atual Região Sudeste, no Espírito
Santo, o acesso à educação primária e secundária (no caso das mulheres, ao Curso Normal), não ocorreu de forma paralela. Existem evidências de
que a formação secundária das mulheres na província capixaba somente teve início na segunda metade dos Novecentos, portanto muitos anos
após a inserção das meninas na escola primária e das mulheres na docência. Conclui-se que o acesso das meninas à educação primária se deu de
forma bastante lenta até a década de 60 dos Oitocentos. A partir desse período foi se ampliando de forma mais significativa, até se igualar às
matrículas dos meninos. Paralelamente a esse modesto crescimento da inserção das meninas na instrução primária e das mulheres no magistério,
amplia-se também a dificuldade de se encontrar homens que ocupassem as cadeiras vagas seja por aposentadoria, seja por demissões.
Observamos que, no Espírito Santo, a procura por professores homens se acentua a partir da década de 1870 e vai perdurar até o início do século
XX.
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RESUMO
O trabalho de conclusão de curso apresentado, propõe uma discussão acerca da literatura infantil e do letramento visual. O interesse pelo tema
surgiu do desejo em unir duas áreas de conhecimento, o design gráfico e a pedagogia, visto que na área da educação é preciso um olhar que vise à
criatividade, a estética, os conceitos e significados, além da ludicidade, e, através da imagem esta junção pode ser feita de maneira simples e
objetiva. Trabalhar com a literatura infantil, dando atenção à imagem, à leitura e interpretação da mesma, contribui para o desenvolvimento de
algumas habilidades, como por exemplo, a estimulação e o enriquecimento da imaginação e o desenvolvimento da capacidade de percepção, além
do reconhecimento do mundo à sua volta e a diferença do que é real e fictício, habilidades que também são discutidas na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), aprovada em dezembro de 2017, que visa os campos de experiências da educação infantil. Sendo assim, a presente pesquisa
tem como objetivo discutir como os professores compreendem e aplicam o letramento visual em sala de aula. O trabalho chama à atenção para
uma discussão que já é levantada em alguns estudos publicados, e que ressaltam a relevância da leitura e interpretação de imagens e confirmam
um desenvolvimento significativo no processo de aprendizagem das crianças; além disso, alerta sobre a importância dos livros de imagens como
estratégia pedagógica para o trabalho de letramento visual em sala de aula. As questões centrais propostas são: como os docentes trabalham a
imagem em sala de aula? De que maneira a leitura e interpretação das imagens é abordada com as crianças da educação infantil, fase que precede
a alfabetização e o letramento convencional? O desenvolvimento deste estudo foi realizado em etapas, e a primeira delas foi o levantamento
bibliográfico, ou seja, pesquisa de livros e artigos científicos, de autores que discorrem sobre o tema. Uma vasta pesquisa foi realizada, e alguns
autores foram escolhidos como referência. A segunda etapa contempla a pesquisa de campo, que analisa a postura dos educadores da educação
infantil em relação à literatura infantil e ao letramento visual, ou seja, se sabem o que é; se o planejamento das aulas é pensado e elaborado tendo
como objetivo trabalhar habilidades que envolvem a leitura e interpretação de imagens; e ainda, quais habilidades são desenvolvidas nas crianças
com relação a esta temática. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram questionários e entrevistas estruturadas, e foram escolhidas
por se tratarem de abordagens que dialogam diretamente com o objeto de pesquisa, e levantam informações diretas com os sujeitos pesquisados.
A pesquisa está em andamento e os resultados estão sendo analisados, entretanto, já vimos que alguns professores têm conhecimento da
literatura infantil atrelada ao letramento visual, trabalham esta temática com os alunos, mas, ainda precisamos saber de que maneira trabalham e
em que medida planejam suas aulas no intuito de desenvolver habilidades relacionadas à leitura e interpretação de imagens.
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RESUMO

No que se refere à situação da mulher no mercado de trabalho, o aumento da sua participação foi uma das transformações mais impactantes e
importantes socialmente ocorridas no Brasil desde os anos de 1970. Documentada pelos estudos sobre o tema e apoiada em dados estatísticos, a
presença da mão-de-obra feminina no mercado de trabalho brasileiro, sobretudo o urbano, veio se intensificando de modo crescente e
diversificado, apontando para um processo de desenvolvimento contínuo, apesar das crises econômicas assolaram o país desde a década de 1980.
Neste sentido, é necessário comparar as características do trabalho dos meados do século passado com o trabalho à luz do modelo da sociedade
da informação ou da economia baseada no conhecimento. Sabendo-se que o trabalho é uma atividade presente nas diversas culturas, o estudo do
motivo por que as pessoas trabalham, como vivenciam e o que o trabalho significa para elas é de suma importância para o entendimento desse
aspecto da vida, tanto no sentido individual quanto social. Desse modo, o objetivo neste estudo é verificar os fatores que influenciam e conferem
sentido ao trabalho a uma população exclusivamente feminina que se mudou do Nordeste do Brasil para o Rio de Janeiro em busca de melhores
oportunidades e condições de emprego. A pesquisa que segue resulta de um trabalho de campo realizado no primeiro trimestre de 2018, no bairro
de Pedra de Guaratiba, mais especificamente na comunidade do Piraquê, localizado no estado do Rio de Janeiro, zona oeste da capital. Neste
período, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com seis mulheres migradas do Nordeste que são apresentadas nesta pesquisa com
nomes fictícios a fim de preservar suas verdadeiras identidades. O objetivo do estudo é saber de que forma as experiências de trabalho são
integradas nas trajetórias de vida dessas pessoas, de acordo com narrativas das próprias entrevistadas. Assim, a entrevista foi composta por um
questionário semi-estruturado de modo a permitir a aplicação da subjetividade e sensibilidade quanto aos assuntos que mereciam um maior
desenvolvimento e atenção quanto aos seus aspectos. Durante o andamento da pesquisa, as seis mulheres entrevistadas relacionaram o trabalho
à conquista de uma “vida melhor” ou “mais digna”. Nesta perspectiva as mulheres justificaram a vinda para o Rio de Janeiro na ideia de que a
cidade poderia oferecer empregos com salários mais altos do que aqueles possivelmente conquistados nas cidades do Nordeste. A pesquisa
permitiu a conclusão de que o trabalho como fonte de renda é compreendido pelas mulheres entrevistadas como o recurso que lhes possibilita
independência e liberdade, sendo a busca por tais sentimentos os elementos encorajadores da vinda para o Rio de Janeiro. No entanto, todas
denotaram tristeza quanto ao tema do distanciamento que a decisão de sair de suas terras natais ocasionou entre elas e suas famílias. Ressalta-se,
assim, que a decisão de migrar do Nordeste para o Sudeste não é pautada apenas no âmbito da escolha pura e simples, mas como condição para a
satisfação de uma necessidade. Em outras palavras, mudar-se para o Rio de Janeiro era uma alternativa percebida por essas mulheres como a
opção viabilizadora de uma vida mais digna tanto para si quanto para a família que pretendiam, um dia, constituir. Conclui-se, que compreender as
questões subjetivas e microsssociais deste contexto migratório em que são protagonistas as mulheres de diferentes faixas etárias, é importante no
processo de definição de políticas macrossociais que possam resolvê-lo ou amenizá-lo, bem como, na elaboração de mecanismos que valorizem a
atuação da mulher na sociedade e no mercado de trabalho. Além de políticas públicas específicas para mulheres no que se refere tanto a melhores
condições de acesso à educação e saúde, quanto a melhores oportunidades de geração de renda, é preciso que elas deixem o espaço social e
histórico da invisibilidade.
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RESUMO
A partir da presente pesquisa tornou-se possível refletir e se aprofundar acerca das novas tecnologias como recurso pedagógico. Devido às
Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC’s grandes transformações vêm ocorrendo no modo de se relacionar e comunicar, inclusive no
âmbito escolar, pois os sujeitos deste espaço não estão desconectados da sociedade. Com base nesse princípio, este trabalho se desenvolveu a
partir do título: Novas Tecnologias e seus desafios para o professor contemporâneo. Tendo em vista que o mundo está em constante evolução,
debater sobre a presente temática é de grande relevância social e acadêmica, pois, oportuniza um aprofundamento sobre a influência das novas
tecnologias na sociedade contemporânea, ressalta-se, ainda, a importância da utilização dos recursos tecnológicos no âmbito escolar e
consequentemente reforça-se a necessidade dos educadores buscarem constantemente novos saberes que atendam as demandas de uma
formação integral dos estudantes, partindo da realidade, proporcionando uma participação ativa destes. Diante destas questões citadas, surgiu a
seguinte inquietação: de que forma os docentes de uma escola pública de Samambaia, DF, fazem uso das novas tecnologias a fim de contribuir no
processo de ensino-aprendizagem dos estudantes? Sendo assim, definiu-se como objetivo geral da pesquisa, investigar de que forma os docentes
de uma escola pública de Samambaia, DF, fazem uso das novas tecnologias a fim de contribuir no processo de ensino-aprendizagem dos
estudantes. A fim de atender ao objetivo geral, traçou-se os objetivos específicos: perceber como os professores se preparam frente ao desafio de
incluir as novas tecnologias como recurso pedagógico; analisar de que maneira as novas tecnologias têm sido integradas à escola e compreender a
influência das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. No que se refere à escolha metodológica para o desenvolvimento deste
estudo, optou-se por uma pesquisa com abordagem qualitativa, realizou-se pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Como instrumentos de
coleta de dados foram utilizados a entrevista e a observação. Os sujeitos da pesquisa foram professoras que atuam no bloco inicial de
alfabetização - BIA. A análise, interpretação e discussão dos dados ocorreu por meio da análise de conteúdo. A partir das respostas das
professoras entrevistadas foram estabelecidas três categorias para analisar de forma mais aprofundada as ideias centrais. Na primeira categoria,
referente às concepções das professoras em relação ao uso das novas tecnologias, como recurso pedagógico, pode-se constatar que elas
reconhecem a importância de se fazer uso das TIC’s como recurso pedagógico, pois, como foi destacado pelas entrevistadas, é um instrumento
que está intrinsecamente ligado ao contexto contemporâneo, e quando utilizadas, percebem maior interesse dos estudantes em participar e
interagir no processo de ensino e aprendizagem. Na segunda categoria, sobre os desafios enfrentados para incluir as novas tecnologias como
recurso pedagógico no processo de ensino e aprendizagem no BIA, ficaram evidentes dois grandes problemas, a questão financeira da escola
pública, que não permite a compra de recursos tecnológicos e a falta de preparação dos professores para utilizar esses recursos com finalidade
pedagógica. Em relação à última categoria, percebeu-se que ainda existem lacunas entre o que é teorizado e o que é praticado, no que se refere ao
uso das novas tecnologias pelo docente, uma vez que as ferramentas tecnológicas têm sido utilizadas de maneira fragmentada, muitas vezes
apenas para jogos e diversão, mesmo no contexto da sala de aula, ou seja, separadas dos conteúdos que são trabalhados no contexto das diversas
áreas de estudo, o que é lamentável, pois, as TIC’s, se utilizadas de forma a favorecer o processo de aquisição, interação e contextualização do
saber sistematizado, proporcionam a participação o envolvimento e o interesse dos estudantes em aprender.
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RESUMO
O cinema, hoje, entendido como arte, está para além do entretenimento. A sétima arte tem nessa lógica a possibilidade de levar os espectadores a
se encontrarem consigo mesmos, com suas trajetórias pessoais e com mudança de paradigmas. No caso do cinema negro, que nos últimos anos
vem sendo ampliado com o intuito de romper com a visão de como a sociedade afro-brasileira foi posicionada, com personagens estereotipados,
algumas dessas questões têm sido cada vez mais problematizadas. Nessa perspectiva, esta pesquisa tem o intuito de compreender de quais modos
as licenciandas de um curso de Pedagogia reconstroem conhecimentos diante de filmes com temáticas afro-brasileiras. Para isso, mediante a
mostra da obra “A negação do Brasil” (2001), de Joel Zito Araújo, o estudo possibilitou às estudantes-espectadoras potencializar sensibilidades,
impressões e reconstruções respectivamente à Interculturalidade, à Pós-Colonialidade e à Pedagogia Decolonial. A metodologia da pesquisa segue
as orientações da perspectiva multi/intercultural que possibilita compreender como se constituem as pluralidades e diversidades com o intuito de
contribuir para uma formação de professores questionadora das maneiras como os sujeitos se constituem e são constituídos. O encontro com
uma cinematografia negra por meio de “A negação do Brasil” nesse curso de formação de professoras suscitou nas licenciandas o interesse por
problematizar questões que são inerentes as suas existências e presenças em uma sociedade marcadamente racista. Essa realidade as despertou
para um posicionamento Intercultural que se caracteriza por questionamentos que se iniciaram sobre a cor da pele como um elemento
desencadeador de invisibilidades e valorizações e culminou em pensamentos capazes de outra elaboração curricular no magistério voltado às
Séries Iniciais do Ensino Fundamental e à Educação Infantil. Ao mesmo tempo, compreendemos que as licenciandas demonstraram grande
interesse em pensar novas práticas pedagógicas antirracistas e reconstrutoras dos conhecimentos afro-brasileiros em que vislumbrassem uma
Pedagogia Decolonial em que os saberes das populações subalternizadas se efetivam no currículo escolar.

X Seminário de Pesquisa da Estácio

Licenciaturas
Pedagogia

238

Título:

O ENSINO RELIGIOSO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Autor(es) Leonardo Luiz da Silva; Ana Valéria de Figueiredo da Costa
E-mail para contato: prleonardoluiz@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): Ensino Religioso; História da Educação; Formação de Professores.

237
IES: UNESA

RESUMO
O trabalho aqui apresentado tem como objetivo propor reflexões sobre o Ensino Religioso atentando para as contribuições que este tem trazido à
Educação Brasileira, analisando sua repercussão no contexto social. O interesse pelo tema se deu por buscar entender melhor a relevância do
Ensino Religioso na Educação. Em nosso país, especificamente, a Igreja foi a responsável pelo seu pontapé inicial, embora saibamos que esta
atendia não aos seus próprios interesses, e sim aos da Coroa Real Portuguesa. Por ter atuado também cerca de duas décadas ininterruptas na área
religiosa pude acompanhar o trabalho de homens e mulheres que conseguiram educar e formar cidadãos conscientes com a contribuição do
ensino religioso, muitos deles não possuíam a formação de professores, no entanto eram excelentes educadores. Cambi (1999) esclarece que a
Educação para se tornar a ciência que se tornou, precisou passar gradativamente ao longo dos séculos por várias fases, construindo a tão nobre
ciência que podemos perceber hoje, e nesta mesma perspectiva estuda-la, analisá-la e minuciosamente aprimorar não só a prática educativa como
a didática e o currículo. A pesquisa é de abordagem qualitativa e trata da qualidade do Ensino Religioso proposto por igrejas, conventos e
seminários de origem católica e protestante e suas contribuições direta e/ou indireta à Educação Brasileira. O tema é relevante, pois nos leva a
uma análise aprofundada do ensino desde a concepção de Paideia conforme aponta Cambi (1999), onde surgiram as primeiras práticas educativas.
Partindo da perspectiva de que o Ensino Religioso não só foi importante na construção do Brasil Colônia, servindo-lhe de estrutura para a
aculturação por parte da Coroa Real Portuguesa, a escola hoje questiona deve inseri-lo em seu currículo pedagógico afim de repassar a história e
fazê-los refletir sobre a importância do mesmo para desenvolver nos alunos, um pensamento crítico quanto a tolerância, o respeito e a aceitação
do outro; é preciso pensar num currículo que contemple o aluno participante das aulas de Ensino Religioso mais que também contemple, com
outras atividades educativas, aqueles que não participarão, já que segundo a LDBEN 9.394/96 em seu artigo 33 apresenta o Ensino Religioso como
matrícula facultativa, o que nos leva a pensar que muitos alunos não optarão por participar deste, logo faz-se necessário pensar numa atividade
que preencha essa lacuna no período em que as aulas de Ensino Religioso estiverem sendo lecionadas. Para esta pesquisa recorremos aos
seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica a partir dos autores Franco Cambi (1999) com História da Pedagogia; Claudia
Regina Benedetti; Hélcio de Paula Lanzoni e Viviane da Costa Lopes (2013) com Fundamentos Sociológicos e Filosóficos da Educação; Antonio
Gilberto (2014) com Manual da Escola Dominical; Marcos Tuler (2010) com Manual do Professor de Escola Dominical Didática Aplicada à realidade
do Ensino cristão e Maria Judith Sucupira da Costa Lins (2004) com o artigo Direito ao Ensino Religioso. Durante esta pesquisa foi discutida e
questionada a importância do papel do Ensino Religioso na Educação. Pude perceber durante a pesquisa que o conhecimento sobre o assunto
ainda é algo muito distante da nossa realidade, pois quando se trata de religião no Brasil parece estarmos transitando por caminhos perigosos e
desnecessário. Vale ressaltar que muitos professores quando surpreendidos com a responsabilidade de ter que lecionar a disciplina de Ensino
Religioso e sobre como trabalhar com elementos da religião na escola, acabem criando suas próprias referências e concepções de acordo com o
que lhes parece convenientes, uma conveniência muitas vezes um tanto quanto perigosa, o que nos indica que devemos o quanto antes trabalhar
com nossos futuros professores esta questão tão relevante e por meio da formação continuada trazer a discussão àqueles que já são professores a
fim de prepara-los para esta realidade.
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RESUMO
A presente pesquisa acadêmica versa sobre a Educação Ambiental e tem como tema: O impacto da Educação Ambiental na formação do sujeito
ecológico: uma análise a partir da perspectiva do professor. O presente estudo teve como objetivo geral: Analisar, a partir da perspectiva de
professores do 4º ano do Ensino Fundamental do DF, a influência da Educação Ambiental na formação do sujeito ecológico. Trata-se de uma
pesquisa bibliográfica e exploratória, de cunho qualitativo. Utilizou-se na pesquisa de campo, a observação não-participativa e uma entrevista
estruturada a seis professores do 4º ano do Ensino Fundamental do DF. A pesquisa foi realizada em duas escolas, sendo uma pública e uma
privada. A partir dos dados coletados foram elencadas duas categorias para a realização da análise de dados temático- categorial à luz do
referencial teórico, com o intuito de alcançar os objetivos propostos inicialmente.Quanto às concepções dos professores em relação à Educação
Ambiental na formação do sujeito ecológico, em uma perspectiva divergente dos autores da perspectiva crítica, foi possível identificar na fala de
algumas docentes, a internalização nos sujeitos de uma preocupação com os problemas ambientais, como um dos objetivos da Educação
Ambiental na formação do sujeito ecológico. Observou-se uma coerência no que tange à fala das docentes e a observação não participativa em
campo. Foi possível verificar nas duas escolas pesquisadas à preocupação pela mudança comportamental em evidência. Na escola privada, os
alunos eram bastante disciplinados no que tange à separação do lixo seco do orgânico, e percebeu-se o esforço da escola em reforçar esse
comportamento. Na escola pública, foi observado os mesmos comportamentos, lá existem lixeiras específicas para cada tipo de lixo. O fato de
demonstrar ao sujeito à problemática ambiental (seja através de vídeos, discursos ou outros meios) e com isso promover uma preocupação, é
importante caso haja uma intencionalidade pedagógica, porém, não é o suficiente para tornar o sujeito detentor de um ideário ecológico.
Contudo, as falas da maioria das professoras dialogam com os autores da perspectiva crítica. Segundo as docentes a educação ambiental assume,
como uma de suas contribuições a formação de um sujeito ecológico consciente, ou seja, um sujeito que detém a criticidade intrínseca à sua
consciência, e no que tange ao agir desse sujeito no sentido político, problematizando e agindo sobre qualquer tipo de questão. A Educação
Ambiental, portanto, assume o cerne de formar o sujeito ecológico consciente, ou seja, crítico da realidade. Com isso, contemplamos o nosso
objetivo geral, que consistia em analisar na perspectiva do professor, do 4º ano do Ensino Fundamental do DF, a influência da Educação Ambiental
na formação do sujeito ecológico. Quanto à abordagem da Educação Ambiental no contexto escolar, foi possível verificar tanto nas falas das
professoras, quanto pela pesquisa em campo, que ambas as escolas possuem vários projetos voltados à temática ambiental, os quais, permite ao
sujeito por meio dessas inter-relações adquirir capacidade de leitura de mundo por meio da criticidade, indo em direção a sustentabilidade. Com
isso, contemplamos os nossos objetivos específicos, que consistiam em verificar a partir da perspectiva do professor, se as escolas-campo fazem a
integração da Educação Ambiental às disciplinas de modo transversal e contínuo conforme estipula a lei 9.795/99 e aferir se as escolas-campo
possuem projetos voltados à temática ambiental. Ao longo do desenvolvimento do presente estudo, surgiram diversas questões importantes de
serem abordadas em pesquisas futuras, como: a formação continuada do professor no que tange à temática ambiental, bem como, perspectivas
abordadas na Educação Ambiental não formal. Buscou-se até aqui com o presente estudo, explanar estas questões, nortear a muitos e instigar
para que outros pesquisem sobre esta temática tão importante.
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RESUMO
Este estudo tem como tema o Programa Escola Sem Partido, e buscou evidenciar suas principais características, objetivos, propostas e projetos de
lei para a reformulação do ensino nas escolas públicas e privadas brasileiras, bem como as percepções de vários docentes acerca do programa. A
proposta analisada, nasceu da iniciativa de um procurador do Estado de São Paulo, Miguel Nagib, e tinha como projeto inicial contestar o atual
modelo de ensino adotado por escolas públicas e particulares do país, com base, entre outros argumentos, na compreensão de que não cabe aos
professores ensinar e “doutrinar” os alunos a respeito de temas como política, partidos políticos, religião e sexualidade, entre outros. O
movimento propôs projetos de lei em todo o país, e em âmbito federal foi apresentada em última versão pelo Projeto de Lei (PL nº 867/2015). A
partir deste contexto, foi proposto no presente trabalho investigar o nível de conhecimentos dos professores a respeito do programa e de seus
principais aspectos, tendo ainda como objeto uma reflexão acerca da relevância do Programa Escola sem Partido para a educação, e dos impactos
positivos e negativos que o mesmo pode provocar na educação, alunos, professores e sociedade. O estudo foi desenvolvido a partir de
levantamento bibliográfico, de pesquisa exploratória de caráter descritivo e abordagem qualitativa e quantitativa, por meio de um roteiro de
entrevista estruturada, procurou verificar a opinião de 38 professores de três instituições localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte –
MG. Entre os principais resultados, constatou-se que a maioria dos entrevistados não conhece o Programa Escola Sem Partido e não possuem
informações relevantes a respeito de seus projetos de lei. As análises da pesquisa também evidenciaram que, entre os entrevistados que
demonstraram algum grau de conhecimento a respeito do assunto, a maior parte se posicionou contra o Programa Escola Sem Partido, suas
propostas e projetos de lei. Verificou-se ainda que a limitação da atuação dos professores em sala de aula e a insatisfação desses profissionais com
o ambiente de trabalho proposto pelo Programa são os aspectos mais rejeitados pelos participantes da pesquisa. Foi possível refletir também
acerca da contradição à própria nomenclatura do programa, tendo em vista a inexistência de neutralidade em qualquer proposta educativa.
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RESUMO
Esta pesquisa tem por tema a lógica de suspeição da ditadura militar como prática de epistemicídio contra grupos divergentes da moral
prevalecente e dos bons costumes hegemônicos. Em vista disso, a principal problemática da pesquisa envolve a identificação da prática
epistemicida inserida na lógica de suspeição na política de Estado do regime militar brasileiro assim como a forma pela qual tais elementos podem
ser verificados na documentação disponível até o momento. Tal lógica de suspeição pode ser entendida como a criminalização de tudo que foge
ao que o regime entendia como patriótico, correto, cívico, moralizador, o desviante; assim instaurando um ambiente onde seria mais do que
adequado a suspeita quanto a tudo e todos. Os objetivos, portanto, são identificar e caracterizar as referidas práticas assim como o que era tido
como moral prevalecente e bons costumes hegemônicos, além dos principais grupos tidos como divergentes. O objetivo complementar é ressaltar
a importância de por em evidência a existência de práticas epistemicidas não só no período da ditadura, mas também na atual sociedade
brasileira, pois não se pode permitir que esse tipo de prática deslegitimadora da luta pela igualdade de condições entre os diferentes e/ou
justificadora da violência contra grupos marginalizados (sofredores de violência física e simbólica) se perpetue. Quanto aos procedimentos
metodológicos, de forma geral, foram utilizadas a coleta de informações para análise documental e bibliográfica. A abordagem adotada é a da
analise textual ou do discurso, optando por uma análise múltipla fundada nos aspectos intratextuais (aspectos internos do texto, este como objeto
de significação), intertextuais (relação do texto com outros textos) e contextuais (a relação do texto com a realidade que o produziu e que o
envolve). Esta última tendo sentido tanto como objeto de significação quanto de comunicação. Lançando mão, eventualmente, de uma
abordagem comparativa entre as fontes, tanto as do mesmo tipo como as de diferentes categorias. Como resultado das pesquisas até o presente
momento (1° semestre de 2018) pode-se apontar a existência de uma política de Estado, por parte do regime militar, baseada em forte lógica de
suspeição viabilizadora de práticas epistemicidas para com minorias representativas históricas (homossexuais, negros, representantes da esquerda
política, entre outras) no sentido de transforma-las no inimigo da sociedade, empreendendo assim a desumanização de tais grupos. Ressalta-se, no
entanto, que nem sempre tais políticas foram instauradas oficialmente (de forma explícita), mas que podem ser percebidas em discursos tanto dos
oprimidos quanto dos opressores.
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RESUMO
O presente estudo procurou identificar e analisar de que maneira os alunos de Ensino Fundamental de Turmas de Aceleração concebem a escola e
sua função social a partir de estudos das Representações Sociais elaborados por estes sujeitos. Em seu aspecto teórico metodológico o trabalho
teve como fundamentação a Teoria das Representações Sociais. O universo da pesquisa foi composto por 33 alunos pertencentes às Classes de
Aceleração de uma escola pública localizada no município de Juiz de Fora-MG. Optou-se por dividir o estudo em duas etapas: sendo a primeira
etapa de característica exploratória onde foram aplicadas dinâmicas de forma coletiva com as turmas e consistiu em uma imersão de campo do
tipo etnográfica. A segunda etapa se baseou na técnica de entrevista episódica, realizada individualmente e que incluiu três fases: contato inicial e
a aplicação de duas atividades: 1) Atividade “Continue a história”; 2) Atividade com indução de metáforas através de uma “Caixa de objetos”. Foi
possível perceber nos discursos dos alunos que estes se culpam por seus insucessos na escola, isentando-a e aos professores, da responsabilidade
pelos seus fracassos. Para os sujeitos da pesquisa a turma de aceleração é composta por alunos que tem dificuldade e que são repetentes. Os
entrevistados discorreram que a turma é lenta, atrasada, está sempre para trás, representaram a mesma pela metáfora de uma tartaruga, embora
reconheçam que nesta turma os professores os ajudam mais. Revelaram que as práticas desta sala pouco diferem das práticas das salas regulares:
cópia, e aulas expositivas. Os alunos se sentem presos em suas classes (considerando a escola como uma prisão), pois além de ficarem o tempo
inteiro em sala, a escola possui grades e câmeras, assim como na cadeia. Segundo os sujeitos as salas são mal cuidadas e sem manutenção, as
piores da escola, o que os desestimula a estudar. Consideram o projeto como uma estratégia de expulsão, com o objetivo de coloca-los para fora
da escola o mais rápido possível. Sentem-se empurrados para frente, ou seja, são aprovados sem aprender, pois, segundo os mesmos é de
interesse da escola manter em seu espaço só quem está na idade correta e que é “bom aluno”. Acreditam que são menos capazes na aquisição de
aprendizagem em relação aos alunos das turmas julgadas por eles como “normais”. Pensam que os professores os julgam como “burros” e por isso
não lecionam da mesma forma do que em outras turmas, por isso os conteúdos ministrados para a turma é inferior, bobo, fácil e incompleto. Para
eles a escola é chata, cansativa, uma “mesmice”, porém tem o lado bom de encontrar amigos. Acreditam que a escola tem a finalidade de
contribuir para arrumarem um empego melhor no futuro e ponderam que “quem não estuda vira faxineiro”.
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RESUMO
Dos anos de 1930 para os dias atuais, a expansão do ensino superior trouxe consigo marcas, tanto da escassez de recursos e aumento de vagas nos
cursos, quanto a inclusão de estudantes dantes nunca vistos, ou pelo menos, não percebidos nas universidades. São negros, índios, Pessoas com
deficiência e outras minorias que se fazem presentes nas instituições de ensino superior. Dessa forma, a Universidade Federal do Pará (UFPA)
também conta com um universo de Estudantes com deficiência. Entende-se que essa participação não pode passar despercebida na universidade,
porque demanda novas concepções de ensino e também de espaço. A partir do arcabouço teórico firmado em Goffman (1988), Pinto e Buffa
(2009) e Diniz (2012), entre outros pesquisadores, levantou-se como questão principal: quais as percepções dos Acadêmicos com deficiência da
UFPA acerca da acessibilidade física no campus de Belém? Com base nas respostas a esta questão, no âmbito deste artigo, apresentou-se os
principais resultados advindos desta investigação. O artigo ora apresentado é derivado de um recorte da dissertação de mestrado desenvolvida na
Universidade Federal do Pará (UFPA). Objetivou-se investigar a acessibilidade física no campus de Belém, a partir do olhar de Estudantes com
deficiência. A pesquisa qualitativa foi realizada por meio de entrevistas aos Acadêmicos com diferentes tipos de deficiência e cursando graduações
distintas, a fim de observar a diversidade de percepções no uso do espaço. Para a seleção dos sujeitos participantes da pesquisa, foi realizado um
levantamento junto ao Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC) da UFPA dos discentes com deficiência que estudaram na UFPA nos
últimos 20 anos. Assim, teve-se um total de 269 Pessoas. Destas, 146 tiveram ingresso a partir do ano de 2010. Decidiu-se entrevistar apenas
Estudantes que ainda estivessem frequentando a Universidade e com data de ingresso a partir do ano em que as obras de acessibilidade tinham
sido iniciadas no campus, a saber, 2009. Dessa forma, escolheu-se 5 acadêmicos com diferentes tipos de comprometimento físico e cursando
graduações distintas. Como resultados destaca-se que, para os Discentes, a acessibilidade física não é um conceito fixo e universal, mas construído
na relação sujeito-ambiente e que as atuais obras de acesso ao espaço físico da UFPA têm sinalizado avanços para a vida acadêmica e precisam ser
expandidas. Para os Estudantes, faz-se necessário o fomento a pesquisas que abordem a questão da acessibilidade física na universidade pois o
campus é considerado pelos Acadêmicos como o melhor espaço de socialização de conhecimentos, ainda que existam barreiras de acesso à sua
estrutura física. Entende-se que a presença de Pessoas com deficiência na UFPA motivou essa pesquisa da mesma forma que consagrou a
necessidade de escutá-las, de compreender seus olhares acerca da acessibilidade física existente na universidade. Ao analisar a estrutura física do
campus pôde-se inferir que, explicitamente, não havia “lugar” para as Pessoas com deficiência. Contudo, sabe-se que os Estudantes que
atualmente ali estão, aos poucos, contribuem para que esse cenário seja modificado. Dizer que a UFPA não tem buscado pensar na acessibilidade
física não seria coerente. Observa-se pela fala dos Estudantes com deficiência entrevistados que há espaços acessíveis na instituição e que muitos
ainda necessitam de continuidade. Acrescenta-se que a eliminação de barreiras não traria a independência aos deficientes, mas garantiria a
possibilidade de acesso aos mesmos direitos que as demais pessoas. O que concebe-se aqui é a ideia de que o corpo vai além da fronteira física,
reafirmando a pluralidade e diversidade como estilos de vida, o que demanda estruturas físicas plurais, pensadas a partir de um ser humano
também diverso.
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RESUMO
A análise do desempenho dos estudantes brasileiros nas avaliações em larga escala propostas pelo governo sugere que o ensino de matemática
oferecido pelas escolas brasileiras não atinge o que deveria ser seu principal objetivo: a aprendizagem dos alunos. Buscamos conhecer os
significados atribuídos à aprendizagem matemática pelos professores dos anos iniciais do ensino fundamental em desenvolvimento profissional
em serviço, para compreendermos como eles justificam suas práticas, que redundam na aprendizagem dos alunos. Identificamos na literatura e no
presente trabalho de pesquisa, que aprendizagem e ensino encontram-se engendrados no discurso dos professores. O objetivo dessa pesquisa foi
investigar elementos diferenciados das representações sociais da aprendizagem da matemática, identificadas na literatura e por um grupo de
professores dos anos iniciais do ensino fundamental em desenvolvimento profissional em serviço na perspectiva da Educação Matemática e as
implicações desses elementos no aprimoramento dos conhecimentos profissionais desses professores. Para isso, buscamos na Teoria das
Representações Sociais articulada à Teoria da Argumentação o ferramental teórico-metodológico. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas e
os dados coletados analisados de acordo com o Modelo de Estratégia Argumentativa – MEA. Verificamos existir uma tensão entre as concepções
de aprendizagem segundo a Pedagogia Tradicional, forte referência na formação e na experiência pessoal e profissional das professoras, e de uma
Pedagogia Nova. Essa tensão surge da necessidade de acomodar o “novo” que as professoras identificam presente em suas práticas. Na ausência
de termos para significar esse “novo”, as professoras evocam antigas metáforas associadas à Pedagogia Tradicional, agora com novas significações.
A dor e o medo, elementos associados à memória dos processos de aprendizagem matemática que das professoras, faz com que elas busquem
ensinar de maneira diferente; elas ensinam a partir da forma que observam que o aluno aprende, a aprendizagem determina o ensino. A metáfora
do “percurso”, referência na Pedagogia Tradicional, foi ressignificada de maneira singular pelas professoras. Para elas, o percurso é algo que o
professor faz para aprender a ensinar. Se ela aprendeu, os alunos também aprenderão, logo, o percurso deve ser feito por ambos. As metáforas
evocadas sugerem que a aprendizagem matemática está sendo reorganizada por essas professoras na direção de um novo, mas não um novo
como o que se observou nas representações sociais da aprendizagem matemática encontradas na literatura, mas um novo de quem vivenciou uma
experiência de aprendizagem e procura entendê-la, já que mostram acreditar que, se deu certo com elas, dará com seus alunos. Acreditamos que
esses são indícios de representações sociais de aprendizagem matemática que se ancoram no movimento de transformação provocado pelo
desenvolvimento profissional das professoras, um processo de ancoragem já em curso, porém ainda não estabilizado. Não foram encontrados
achados que indiquem novas representações de aprendizagem matemática, porém, indicam que o aprimoramento dos conhecimentos
profissionais dessas professoras tem provocado tensão nas representações existentes.
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RESUMO
O presente trabalho se refere a uma pesquisa sobre as representações sociais de Ensino Técnico e Capacitação Profissional de estudantes de
ensino técnico de nível médio, realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP), no âmbito do Programa de PósGraduação em Educação Agrícola (PPGEA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O estudo teve por objetivo investigar as
representações sociais dos estudantes e a possível relação entre elas, considerando que na história da educação profissional no Brasil, o ensino
técnico surge como uma alternativa de ocupação para os jovens das classes desfavorecidas, devido à crescente demanda de mão de obra
qualificada decorrente do processo de industrialização tardia no país, enquanto a capacitação profissional, não se configura como um conceito
consolidado na literatura e por vezes se confunde com a noção de qualificação profissional. Para o estudo da relação entre os objetos de
representação, utilizou-se a noção de Sistemas de Representações Sociais (SRS), conceito que deriva da ancoragem, mecanismo apontado por
Moscovici, como um dos princípios geradores das representações, que opera por meio da classificação e categorização dos objetos da realidade
social, em um sistema prévio de conhecimentos e representações. O estudo foi embasado na Abordagem Estrutural das Representações Sociais,
iniciada a partir dos estudos de Abric e Flament, reconhecida pelo seu caráter empírico, que entende a representação como um sistema
estruturado de crenças que orienta as práticas de um determinado grupo social, pois entende-se que esta perspectiva possui métodos e técnicas
capazes de investigar a relação entre as representações e seus elementos. Participaram da pesquisa 75 alunos bolsistas de um programa de
aprendizagem da instituição, dentre os cursos técnicos de nível médio integrado e subsequente, que responderam a um questionário
semiestruturado que consistia em perguntas de caracterização socioeconômica e dois termos de evocação livre, um para cada objeto da pesquisa,
“ensino técnico” e “capacitação profissional”. Os participantes da pesquisa eram, em sua maioria, mulheres de 14 a 18 anos, com renda familiar
per capita abaixo de um salário mínimo e meio, atendendo ao critério de vulnerabilidade socioeconômica da Política Nacional de Assistência
Estudantil (PNAES). Para análise das evocações, utilizou-se a metodologia da análise prototípica, que consiste na identificação dos possíveis
elementos da representação, a partir do cruzamento dos dados segundo os critérios de frequência e ordem média de evocação. Os dados da
evocação livre foram processados a partir do software Evoc Simi 2016, programa desenvolvido pela Universidade Estácio de Sá em parceria com o
Instituto Nacional de Tecnologia (INT). Os resultados da evocação livre aliados à justificativa dos participantes da pesquisa, sugerem que, para os
alunos do ensino técnico de nível médio, o ensino técnico é visto como uma possibilidade de capacitação profissional, para a aquisição de uma
profissão técnica especializada. Enquanto a capacitação profissional está relacionada ao conhecimento e a experiência necessários para o ingresso
no mercado de trabalho. A presença marcante do termo “oportunidade”, central para ambos os objetos, sugere que os sujeitos consideram
importante estar preparado para as oportunidades, embora reconheçam que estas têm se tornado cada vez mais escassas. A relação estabelecida
entre “ensino técnico” e “capacitação profissional” remete a uma concepção de educação profissional voltada estritamente à profissionalização,
de acordo com as demandas do mercado de trabalho, resultado da história da formação profissional no país, que se propaga como oportunidade
de ascensão social, principalmente para os jovens das classes subalternas, ideia que continua a ser promovida pelas políticas públicas e sociais.
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RESUMO
As representações socialmente construídas em torno das vivências juvenis contemporâneas apontam para importantes questões culturais e
identitárias que conferem múltiplas dimensões à condição juvenil. A relação da juventude com a escola, e de ambas com a sociedade, inspira a
compreensão de questões sociais amplas, fincadas entre dinâmicas e práticas juvenis. Por meio da articulação entre trajetórias e imagens sociais,
o estudo propõe-se a analisar de que forma jovens estudantes do ensino médio das escolas públicas de Belém concebem a escola e o futuro, a
partir das representações sociais elaboradas por estes sujeitos. O percurso teórico-metodológico estruturado para este trabalho compreende a
aproximação conceitual entre a Teoria das Representações Sociais e a Teoria dos Campos. A análise será construída a partir das representações
sociais e adequada à visão de mundo simbólico e interacionista, resultado da mediação entre o habitus (estruturas individuais e subjetivas) e as
situações objetivas que se interpõem aos sujeitos. O universo da pesquisa será composto por jovens a partir dos 14 anos, idade mínima de ingresso
no ensino médio, matriculados em 23 escolas estaduais de Belém/PA, cuja seleção deu-se a partir do preenchimento dos seguintes indicativos do
estudo MEC/INEP para Taxas de Rendimento Escolar em 2016: taxas de aprovação superior a 80%, taxas de reprovação superior a 30%, e taxas de
abandono superior a 30%. Após a seleção das escolas, optou-se por dividir o estudo em mais duas etapas: a primeira (em andamento), de caráter
exploratório, consiste na seleção de amostra – a partir de contato com diretorias/coordenações das escolas – para aplicação de dois tipos de
instrumento: 1) questionário sobre o perfil dos estudantes de ensino médio das escolas estaduais de Belém, com alunos matriculados
regularmente, que preencham os requisitos: a) alta distorção entre idade/ano; b) sem distorção entre idade/ano; c) não frequentam a escola há
mais de trinta dias; 2) entrevista individual com uso de técnicas projetivas de associação de palavras, a partir da apresentação de letras de músicas.
A segunda etapa, de caráter etnográfico (a ser executada), incluirá observação participante e entrevistas semi-estruturadas, com 30 estudantes
selecionados a partir dos resultados da primeira etapa. Eles serão acompanhados por um ano, com o objetivo de observar narrativas, estrutura
familiar, situação financeira, percurso escolar e socialização. Os resultados desta imersão permitirão compreender as posições que os jovens
ocupam no espaço social de acordo com a estrutura de poderes que atuam sobre eles (capital cultural, social e simbólico), entender instrumentos
de dominação que regem seu espaço social, o modo de engendramento das práticas – geradas pelo habitus –, destacar o papel das relações
estabelecidas nos espaços de convivência e socialização; para assim compreender práticas e interações, no contexto das relações com a escola e
com os planos de futuro.
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RESUMO
No presente contexto educacional é fundamental que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e suas aplicações sejam investigadas e
compreendidas em seus diferentes usos e concepções. Nesse sentido, tendo como foco de interesse a Realidade Virtual e Realidade Aumentada na
Educação, está sendo realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória que consiste em um levantamento da produção de artigos científicos
disponibilizados na base de dados do portal Periódicos CAPES/MEC, no período entre 2007 e 2017. Para esse levantamento, optou-se por uma
revisão sistemática da literatura, que verifica, de forma extremamente criteriosa, a publicação dos artigos científicos que tratam sobre
determinado tema, com o objetivo de levantar as diferentes concepções de Realidade Virtual e Realidade Aumentada e reunir dados que
viabilizem a apuração sobre o processo educacional envolvido na utilização dos conceitos estudados. A escolha do Portal de Periódicos da Capes
deve-se à possibilidade de acesso a mais de 38 mil periódicos, nacionais e internacionais, e a inúmeras bases de dados, segundo informação do
próprio portal. Além disso, ele possibilita a integração ao software gerenciador de referências Zotero, que disponibiliza um plug-in para utilização
em navegadores web, permitindo que os artigos encontrados sejam salvos de acordo com o tipo de busca efetuada. O critério inicial para a seleção
de artigos foi a combinação dos descritores realidade virtual e realidade aumentada, separadamente, em conjunto com o descritor educação por
meio do operador booleano AND e do operador de proximidade aspas (“”). A calibração da expressão de busca foi desenvolvida progressivamente,
de forma a reunir os artigos estritamente pertinentes à pesquisa, mediante o teste dos critérios da busca e os resultados retornados. Em seguida,
selecionou-se os melhores parâmetros para o desenvolvimento desta pesquisa: a utilização somente dos descritores realidade virtual e realidade
aumentada, simultaneamente, com operadores de proximidade (aspas). Os filtros utilizados para esta etapa inicial (seleção dos artigos) foram:
Área “Educação”; Artigos científicos; Idioma: Português; Período para a busca: 2007 a 2017; Periódicos revisados por pares. Ao final desta etapa,
os resultados podem ser resumidos em: localização de 122 artigos, sendo 99 para o descritor “realidade virtual” e 23 para o descritor “realidade
aumentada. Ressalte-se que as definições de Realidade Virtual (RV) e de Realidade Aumentada, por diferentes autores, são apresentadas por uma
significativa variação de enfoques.
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RESUMO
Os jogos digitais são um fenômeno da sociedade contemporânea, podendo ser entendidos como uma mídia que reproduz o modelo e a lógica do
capital, associado a valores como competitividade e consumismo, mas também como uma tecnologia que pode ser ressignificada com o intuito de
promover outras propostas. Pais e mães manifestam preocupações relacionadas ao tempo que crianças e jovens dedicam aos jogos digitais,
muitas vezes comparados ao reduzido período dirigido aos estudos. De modo geral a produção de jogos digitais é voltada ao lazer, à diversão,
sempre em uma perspectiva comercial, entretanto, muitos jogos podem ser empregados em situações educativas, constituindo-se, nesse caso,
como recursos didáticos, apesar de não terem sido projetados para uso na área da Educação. Neste sentido, considerando-se o grau de
atratividade que os jogos digitais despertam, especialmente em crianças e jovens, examinou-se, a partir de um levantamento bibliográfico, seu
potencial de uso de forma a contribuir para o processo de aprendizagem, tanto no que se refere aos conteúdos curriculares, quanto para
possibilidades fora do ambiente escolar. Uma das características de todos os jogos é a apresentação de um desafio, o que provoca um intenso
envolvimento dos jogadores que buscam uma solução, com base em regras e objetivos consensuais. Na situação de jogo, evidencia-se a presença
de competição e de conflito, mas também de colaboração. Os jogos delineiam situações-problema que instigam os jogadores e os levam, com
frequência, à necessidade de recorrer a conhecimentos anteriores. Considerando-se que esse conjunto de elementos pode ser relacionado à
aprendizagem, destaca-se o papel pedagógico dos jogos e sua relevância enquanto possível “recurso facilitador”, apresentando-se o que há de
pedagógico nos games, discorrendo sobre a interatividade propiciada e sinalizando um modo de pensar gerado pelos jogos, mais relacionado ao
mundo atual vivido pelas crianças e jovens do que ao presente nas escolas. Conhecer esse modo de pensar pode contribuir para que sejam
alcançados melhores resultados na aprendizagem escolar. Além disso, a incorporação de características dos jogos possibilita influenciar
pedagogicamente, interferindo, entre outras possibilidades, na construção do conhecimento, resolução de problemas, seleção do nível de
dificuldade, resgate de erros, tomada de decisão, desenvolvimento da autonomia e da criatividade.
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RESUMO
Esta pesquisa se insere no conjunto de estudos sobre a história do livro didático. Tem por objetivo identificar e analisar marcas de paulistanidade
impressas em séries graduadas, conjunto de livros didáticos, aprovados pelo Estado de São Paulo para uso nas escolas públicas de 1911 a 1937.
Conta com aportes teóricos da história cultural articulando concepções de nação (Hobsbawn), imaginário social (Veyne e Castoriadis) e imagem
(Aumont e Joly). Utilizou-se três movimentos para exemplificar as diferentes características da paulistanidade: o separatismo, o federalismo e o
nacionalismo; todos constituídos em discursos públicos veiculados em jornais e revistas paulistas. A compreensão da paulistanidade perpassa os
discursos políticos do Partido Republicano Paulista e de outras instituições e movimentos que agregaram intelectuais e profissionais, seja o
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, o Movimento Modernista (que teve um de seus ápices a Semana de Arte Moderna), ou mesmo a Liga
Nacionalista de São Paulo. Os procedimentos de pesquisa utilizados foram: o levantamento dos títulos aprovados pelo governo de São Paulo;
busca dos livros em acervos gerais e específicos; seleção dos livros que pertenciam a séries graduadas; classificação dos elementos textuais e
gráficos que representassem o imaginário paulista; leitura e identificação das marcas nacionais e paulistas a partir da repetição de termos,
expressões e frases, tornando possível a identificação de padrões e singularidades. Na organização das fontes foram selecionados 34 livros
pertencentes a 19 séries graduadas. Em todos os livros analisados foram encontradas marcas nacionais e paulistas. As marcas nacionais
demarcam-se na relação entre o país e seu contorno geográfico (mapa), bandeiras, referências à proclamação da República, a capital da nação, a
recorrência na caracterização e personificação do brasileiro. As marcas paulistas encontradas fazem referência direta ao Estado de São Paulo, ao
café, a ferrovia, ao bandeirante, aos hinos entre outros símbolos. Este simbolismo paulista, apresentados nos livros retratam o Estado, suas
características, personagens, constituem a formação de um dado imaginário composto por uma definição de civilização associada à exigência de
vanguarda, crescimento econômico, político e cultural.
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RESUMO
A partir da promulgação pela Lei nº 9.394/96, na tentativa de romper com os modelos higienista, militarista e esportivista a disciplina de Educação
Física se fez valer de novas abordagens, às quais possuem objeto de estudo e conhecimentos próprios ligados aos elementos da cultura corporal
(ginástica, capoeira, danças, lutas, jogos, conhecimento sobre o corpo e esportes). Com isso, o presente estudo teve como objetivo analisar as
práticas dos professores de Educação Física segundo a Teoria das Representações Sociais na intenção de compreender como o esporte futsal, o
jogo de queimado e a dança contribuem para o desenvolvimento psicomotor da criança. A utilização da Teoria das Representações Sociais
fundamenta-se pelo fato da mesma identificar no discurso dos sujeitos como eles justificam suas práticas. Os significados sobre as práticas
coletivas são criados em torno de um objeto comum e se tornam critérios interativos nos grupos, sendo fundamental para ancoragem de uma
nova representação aos valores e normas já existentes. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com aplicação de questionário e análise dos dados
com a ajuda do software ALCESTE. O grupo pesquisado foi composto por 103 professores de Educação Física, atuantes em escolas públicas, em
turmas de segundo segmento do ensino fundamental II. Para o desenvolvimento da pesquisa, pediu-se ao professor que respondesse uma
questão, de forma descritiva, que justificasse como as atividades: jogo de futsal, jogo de queimado e a aula de dança contribuem para o
desenvolvimento geral da criança, nos aspectos afetivo, cognitivo e social com o objetivo de identificar a Representação Social do
desenvolvimento psicomotor dos professores de Educação Física. Para a análise dos dados, utilizou-se o software de análise lexicográfica de dados
textuais denominado ALCESTE (Anal se Lexicale par Contexte d’um Ensemble de Segment de Texte). A análise lexicográfica realizada encontrou
sete classes divididas em dois blocos considerando a proximidade/distância entre os léxicos. No primeiro bloco, que foi denominado de
Cooperação, Convivência e Motivação, é composto pelas Classe 1 que comporta 17% do corpus; a Classe 2 corresponde a 23%; Classe 6 participa
com 12%; e a Classe 7 com 10%, onde parece predominar a ideia que as atividades físicas (fortemente o futsal e o queimado, e muito
secundariamente a dança) criam laços entre os alunos (convivência, cooperação, solidariedade), para agir (competir) como coletivo;
secundariamente, são trabalhados sentimentos positivos (confiança, motivação) e autoestima. No segundo bloco, que foi denominado de
Estratégia, Raciocínio e Movimentos Corporais, é composto pelas classes Classe 3 conta com 11%; a Classe 4 obteve 20%; a Classe 5 represente
07%, onde parece predominar a força do desenvolvimento cognitivo, em torno da noção genérica de jogos; este desenvolvimento parece se visto
como necessário à organização das atividades, planejamento, controle, tomadas de decisão; associado também à aquisição ou fortalecimento
competências como a atenção, o raciocínio rápido. Secundariamente, são trabalhados os movimentos corporais em relação com o tempo e ritmo.
A análise realizada apontou inconsistência teórica por parte dos professores pesquisados sobre às contribuições do esporte futsal, do jogo de
queimado e da dança para os aspectos afetivo, cognitivo e social da criança. Os discursos apresentados indicam uma visão genérica acerca do
desenvolvimento, pois, pôde ser percebido que não existe uma explicação consistente sobre o que cada aspecto atribui positivamente para o
desenvolvimento integral da criança.
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RESUMO
A Tecnologia Assistiva (TA) é um termo ainda novo no Brasil, definido em 2006 pelo Comitê de Ajudas Técnicas como produtos, equipamentos,
dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à
participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.
Muitos profissionais que atuam com alunos DV, assim como os responsáveis por eles, parecem não ter informações suficientes sobre TA e,
consequentemente, não os utilizam devidamente. O objetivo dessa pesquisa foi analisar e comparar as representações sociais de Tecnologia
Assistiva elaboradas por professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental e por responsáveis por alunos deficientes visuais que estudam em
uma escola especializada e em escolas regulares. O referencial teórico adotado foi a Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici (1978;
2012) e complementada por Denise Jodelet (1989; 2001), através da abordagem processual. Inicialmente foram analisados documentos legais
relativos à Educação Especial em que a TA é abordada, revelando uma polissemia do termo recurso, o que proporciona certa imprecisão do que
seja recurso, quer numa perspectiva pedagógica, quer da TA. Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 18
professores (11 de escola especializada e sete de escola regular) e 13 responsáveis (oito de escola especializada e cinco de escolas regulares). A
análise de dados foi feita conforme a Análise de Conteúdos de Lawrence Bardin (2016). A análise das entrevistas evidenciou que nos quatro grupos
pesquisados o conhecimento acerca dessa TA é diferente, porém orientado, possivelmente, pela polissemia do termo recurso encontrada nos
documentos oficiais. Tanto na escola especializada quanto na escola regular, os professores associaram TA a um “recurso”, um brinquedo
adaptado para trabalhar com o aluno cego, a qualquer coisa que vai ajudar a ultrapassar uma barreira, tudo o que facilita, o que inclui. Na escola
especializada os responsáveis associam a TA a Sistema Braille e materiais concretos utilizados no ensino de Matemática; na escola regular TA foi
associada a materiais utilizados pelo aluno DV, sem que estes fossem nomeados. Quanto as representações sociais de TA, entendemos que
encontramos alguns indícios desta representação nos grupos dos professores tanto da escola especializada quanto da regular, pois mesmo não
reconhecendo a expressão tecnologia assistiva, os docentes associaram recursos, estratégias e produtos utilizados com o aluno DV à TA. Portanto,
é possível que esta representação esteja em fase de elaboração, pois os docentes começaram a conversar sobre TA e a trocar informações sobre
ela. Quanto aos responsáveis da escola especializada, as conversas também já começaram e eles conhecem alguns recursos usados pelos alunos, o
que pode indicar, também, indícios da elaboração desta representação social. Na escola regular, a TA parece não fazer parte das conversas dos
responsáveis, uma vez que estes não possuem muitas informações sobre o que seja essa tecnologia ou a utilizem, revelando que a TA ainda não
tem significado para eles.
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RESUMO
A pesquisa em desenvolvimento é fomentada pelo PPGE da Universidade Estácio de Sá, na linha de pesquisa Representações Socais e Práticas
Educativas, aborda as concepções de trabalho na Educação Infantil e as tensões que envolvem os sujeitos desse segmento educacional, sob a luz
da Teoria da Representações Sociais, proposta por Moscovici. A educação concebida como um processo dinâmico imerso nas interações sociais e a
prática docente como produtora de saberes justificam a teoria como referencial, posto que esta tem como cerne a relação entre as condutas e
representações sociais, de modo a apreender as vivências significativas com o mundo. Assim, o presente estudo tem por objetivo investigar as
representações que os profissionais têm a respeito do trabalho. As Orientações Curriculares para a Educação Infantil, elaboradas pelo Ministério
da Educação indicam o binômio educar-cuidar como o mais adequado ao trabalho nesse segmento. Para atender as orientações e demandas
legais, no município do Rio de Janeiro há os cargos de professores de educação infantil e de agentes de educação infantil, compondo o quadro de
funcionários. Esse cenário configura uma tensão quanto ao fazer pedagógico junto às crianças, que infância têm especificidades e necessidades
referentes ao cuidado que são inerentes a essa fase da vida. Situações de tensão são relevantes para estudos de representação social, visto que o
conflito pode ser gerador de mudanças, particularmente nas práticas desses profissionais. Para o desenvolvimento desse estudo, além da pesquisa
bibliográfica, será adotada, na pesquisa de campo, a abordagem qualitativa e no procedimento metodológico será abarcada a entrevista/conversa
com oito professores de educação infantil e oitos agentes de educação infantil sob a perspectiva da (auto)biografia que permitirá conhecer as
concepções sobre suas atuações, através das narrativas das histórias de vida. Trata-se de um importante recurso para que os mesmos tenham a
oportunidade de falar sobre o seu trabalho na EI, podendo também se configurar em um instrumento metodológico em que a indução de
metáforas poderá ser feita, para se chegar ao núcleo figurativo da representação social. A análise dos dados coletados será feita por meio da
técnica de Análise de Conteúdo que estuda as situações de comunicação que recorrem às estratégias pragmáticas e sistemáticas de exposição dos
conteúdos dos enunciados, tendo o mesmo objeto que a Linguística, a linguagem. Em análise preliminar das entrevistas coletadas de agentes de
educação infantil, houve a recorrente fala de que realizam os mesmos trabalhos que o professor, enquanto professores apresentam uma
perspectiva educacional, mencionando o desenvolvimento infantil. Nessa perspectiva as histórias de vida dos sujeitos estão envolvidas no
processo de formação da uma representação social.
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RESUMO
O tema “riscos no trabalho” geralmente é associado ao risco ocupacional que engloba riscos químicos, físicos, ergonômicos, biológicos e
mecânicos, em sua relação com a saúde do trabalhador. Avanços científicos e o progresso tecnológico recentes orientaram mudanças nas
qualificações requeridas na formação técnica. Novos processos de produção da atualidade, e qualidades como trabalhar em conjunto, resolver
conflitos, gerenciar riscos, prevenir riscos, são requeridas deste novo profissional. O domínio do “risco”, seu conhecimento, sua compreensão, ser
capaz de medi-lo e de avaliá-lo marcam diferenças entre os tempos passados e a atualidade, pois os seres humanos estão vivendo em uma
sociedade de riscos universais, incalculáveis e imprevisíveis. Esse panorama chama a atenção para a relevância da formação do trabalhador, eixo
do estudo aqui apresentado, cujo objetivo foi investigar representações sociais de “riscos no trabalho” por alunos do curso técnico de segurança
do trabalho. A pesquisa se fundamentou na teoria moscoviciana das representações sociais, que busca investigar como se formam, na mente das
pessoas, opiniões, crenças, valores em relação a sujeitos e objetos que lhes afetam. O estudo, de caráter quantitativo e qualitativo, foi realizado
em uma instituição federal do Estado do Rio de Janeiro, na modalidade pós-médio do curso de segurança do trabalho, e contou com a participação
de 20 alunos. Foi aplicado um questionário com situações de “riscos no trabalho” que consistiu de questões de múltipla escolha. Buscou-se avaliar
o nível de concordância e o nível de importância atribuídos a ações relacionadas a riscos no trabalho, utilizando-se uma escala de respostas do tipo
Likert de 5 pontos variando, por exemplo, de “concordo totalmente” a “discordo totalmente”. Alguns resultados foram: a) acelerar uma obra
visando cumprir o prazo de entrega é considerada uma situação de “muito risco” em 59% das respostas; b) Trabalhar sem usar Equipamento do
Proteção Individual (EPI) foi considerado por 95% do grupo como algo de muito risco; c) A maioria, 68%, discorda totalmente que os riscos são
sempre visíveis no trabalho, e 48% discorda totalmente que os riscos no trabalho são inevitáveis. Esse material foi complementado por entrevista
semidirigida, analisada com apoio da análise de conteúdo. A seguinte questão, escolhida como recorte para esse trabalho, utilizou a técnica de
“indução de metáforas”: “Se Risco no Trabalho pudesse ser uma outra coisa (um animal, um vegetal, um mineral...) o que seria? Por que?”. As
metáforas expressam, por meio de uma linguagem cotidiana, os significados a respeito de um determinado objeto. Algumas metáforas
significativas foram: a) Leão: “Se você não souber lidar com ele, se você entrar na jaula, você pode morrer ou sofrer um acidente fatal. Tem que
saber manusear o leão”; b) Caixa com uma banana de dinamite dentro: “O peão brasileiro é considerado super burro por ser curioso, sempre vai
ter um para mexer e se machucar”; c) Cobra: “Você não pode confiar porque provavelmente, certamente ela vai te morder. Ela pode ser venenosa
ou não, mas certamente ela vai te morder”. Em seu conjunto, os resultados demonstraram que elementos da representação que coordenam as
respostas dos sujeitos expressam o sentimento de “algo que engana”, “que é traiçoeiro”. Relacionado a tal sentimento, “riscos no trabalho”
associa-se a características como perigo, morte, imprevisibilidade, cuidado, machucado, falta de prevenção. A pesquisa revelou conhecimento
superficial e pouco teórico de “riscos no trabalho”, como se os acidentes ocorressem por fatalidade. Aponta a relevância de se avançar em
pesquisas sobre representações sociais nessa área de formação, valorizando-se os discursos e as práticas de alunos de cursos técnicos de
segurança do trabalho.
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RESUMO
O analfabetismo funcional é um grande problema encontrado na área da educação, muitas pessoas, mesmo com experiência e conhecimento
acadêmico prévio sobre determinado assunto, não conseguem performar profissionalmente em razão de cometerem erros simples a respeito de
conteúdos já estudados previamente na educação básica. Diante disso, tendo por arcabouço teórico a teoria das situações didáticas desenvolvida
pelo professor e pesquisador francês Guy Brousseau esse artigo tem como objetivo principal verificar se a aplicação da sequência didática como
um instrumento facilitador da aprendizagem pode minimizar as dificuldades encontradas no analfabetismo funcional; evidenciado nos referenciais
teóricos estudados e na avaliação diagnóstica aplicada aos alunos do ensino superior. A sequência é um instrumento idealizado pelos
pesquisadores do campo da Didática da Língua Materna da Universidade de Genebra e representa um conjunto de atividades planejadas e
organizadas em torno de um determinado assunto com o propósito de desenvolver nos alunos novas capacidades no decorrer do processo de
aprendizagem. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, de cunho colaborativo intervencionista, que se propõe a investigar possíveis contribuições
do instrumento sequência didática, a pesquisa intervenção se opõe às pesquisas básicas, as quais objetivam ampliar conhecimentos, sem
preocupação com seus possíveis benefícios práticos. Este trabalho também segue os pressupostos da pesquisa colaborativa, a qual vem sendo
bastante utilizada no ambiente escolar em razão de apresentar resultados significativos em relação ao ensino-aprendizagem e à formação
continuada de professor, outra particularidade foi a coparticipação entre pesquisador e docente, objetivando à reconstrução do trabalho em
contexto de ensino e foi realizado com alunos da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, cursando o 7º Semestre do curso de graduação
em Enfermagem no primeiro semestre de 2018, durante as aulas práticas de estágio supervisionado. Essa sala era composta por 8 alunos. Na
íntegra, o processo teve duração de quatro semanas. Inicialmente os alunos foram submetidos à primeira produção, chamada de avaliação
diagnóstica, momento em que o professor realizou a sondagem dos conhecimentos prévios. Por conseguinte, depois de identificadas as
dificuldades apresentadas pelos alunos foram propostos quatro exercícios envolvendo razão e proporção, com temática comum ao cotidiano dos
enfermeiros. Esperava-se que tais exercícios fossem facilmente solucionados com os conhecimentos básicos referentes aos conceitos que
envolvem regra de três. Entretanto, durante essa etapa, notou-se uma grande dificuldade dos alunos em interpretar o problema, identificar o que
estava sendo solicitado, separar as variáveis e valores a serem utilizados para o cálculo. As dificuldades apontadas versavam principalmente sobre
interpretação de textos e cálculo de regra de três. Com base nessas deficiências foram criados os módulos a serem aplicados aos alunos. Na
segunda semana foi realizado o primeiro módulo, em que os alunos trabalharam interpretação de textos e conceitos básicos de razão e proporção
matemática. Na terceira semana os alunos foram apresentados aos conceitos e exemplos de cálculos sobre regra de três simples e composta. Já na
quarta e última etapa da sequência didática realizou-se a produção final, momento em que novos exercícios foram aplicados aos alunos a fim de
constatar se houve uma melhora significativa acerca do conteúdo discutido. Por fim, todo material coletado nesse processo foi criteriosamente
analisado e verificado para, de fato, poder contribuir com a pesquisa. Os resultados sinalizaram uma melhora significativa por parte dos alunos em
relação ao domínio dos assuntos abordados, tal fato corrobora com a ideia de que a sequência didática pode ser uma importante ferramenta no
combate ao analfabetismo funcional e deve ser mais utilizada para esse propósito.
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RESUMO
Este resumo é um recorte dos estudos doutorais sobre a construção das configurações identitárias docentes, que partiu da curiosidade
epistemológica em saber quem é o bacharel professor de Direito, como ele constrói sua identidade, quais suas competências, quais saberes são
mobilizados quando está no exercício da sua atividade docente. Essa curiosidade levou-nos à pesquisa e à busca pela compreensão, dentro da
perspectiva sociológica, do processo de construção identitária docente do bacharel em Direito que exerce o magistério no ensino superior. Com a
interpretação dos dados bibliográficos, entendemos que o objetivo da identidade não é a verdade, mas o sentido que se atribui às realidades
objetivas, como produto das histórias de vida, das vivências e das experiências do contexto em que o professor se insere. Metodologicamente é
uma pesquisa de cunho qualitativa, bibliográfica, fundamentada em estudos de Dubar (2005), Kaufmann (2004) e Silva (2007), Berger e Luckman
(1976), que nos conduziram a afirmar que há uma tensão em que as formulações identitárias dos bacharéis professores são construídas a partir de
processos dinâmicos, por meio dos quais (re)conhecem momentos de rupturas, elaborações e reelaborações em múltiplas dimensões que se
relacionam com as experiências vividas pessoal e profissionalmente, e que podem ser individuais ou coletivas, permitindo o seu sentimento de
pertencimento ou não à profissão docente. Assim, o exame das relações objetivas e subjetivas, entendidas como as condições efetivas de trabalho
que engloba vários aspectos que vão desde a organização da prática relativa ao planejamento, à gestão da sala de aula, até a remuneração do
professor constituem o seu arcabouço das atividades profissionais docentes. A trajetória biográfica dos indivíduos tem um peso social e como tal
impele o sujeito a fazer escolhas identitárias. Esse arbítrio não é apenas subjetivo, mas é feito dentro das escolhas possíveis. Nesse aspecto, o que
o faz tomar decisões não decorre somente dos aspectos objetivos, mas também do que ele pensa sobre a viabilidade dessa escolha. Concluímos o
estudo afirmando que há uma tensão em que as formulações identitárias dos bacharéis-professores de Direito são construídas a partir de
processos dinâmicos, por meio dos quais (re)conhecem momentos de rupturas, elaborações e reelaborações em múltiplas dimensões que se
relacionam com as experiências vividas pessoal e profissionalmente, e que podem ser individuais ou coletivas, permitindo o seu sentimento de
pertencimento ou não à profissão docente.
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RESUMO
A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), sistema linguístico de expressão e interação dos surdos do Brasil, que estabelece relação de sentidos nas
trocas verbais produzidas por seus usuários, apresenta uma estrutura gramatical que segue as mesmas regularidades linguísticas inerentes às
línguas orais. A cultura surda é um entrelaçamento de comportamentos, valores, histórias e objetivos, compartilhados entre os membros de uma
comunidade surda. O desenvolvimento de aparatos tecnológicos amplia os canais de interação em situações comunicacionais entre pares surdos e
a influência das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) incidiu implicações diretas no processo ensino-aprendizagem e nas produções de
materiais didáticos digitais feitos por professores surdos na Educação de Surdos. Nessa base, os usos que os jovens surdos fazem das tecnologias
digitais móveis e as concepções pedagógicas dos professores surdos sobre tecnologias digitais móveis apontam para uma investigação do uso de
imagens na produção de conteúdos pedagógicos em formatos digitais por professores surdos para alunos surdos e como esse alunado assimila o
conhecimento com uso de TIC no processo ensino-aprendizagem. Como problema desta pesquisa, consideramos se as concepções pedagógicas
dos professores surdos contemplam as singularidades visuais da LIBRAS e se as tecnologias móveis utilizadas por jovens surdos podem contribuir
com a aprendizagem escolar. Nessa perspectiva, foi realizada uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa. Para a coleta de dados foram
realizadas observações, questionários, grupos focais com os alunos e entrevistas com os professores. A filmagem em vídeo foi realizada por ser o
instrumento mais adequado de registro dos discursos em LIBRAS, pois preserva a interação entre entrevistador e entrevistados e ressalta a
identidade linguística dos surdos. A entrevista qualitativa semiestruturada permitiu o mapeamento e a compreensão das relações sociais de vida
dos participantes. Os dados foram submetidos a uma análise de conteúdo, o que permitiu a elaboração de mapas categorizados. A pesquisa foi
realizada no Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), referência na Educação de surdos no Brasil, que conta em seu quadro efetivo com
professores surdos e que concentra mais de 500 alunos surdos. A investigação foi realizada com 5 professores surdos, que lecionam em toda
educação básica, formados em Letras Libras, e cerca de 15 a 20 alunos surdos, cursando o Ensino Médio. Como principais resultados e conclusões
salienta-se que disciplinas dos campos da Comunicação, Estudos da Imagem e Tecnologia deveriam ser inseridas na formação de professores e
que, em sala de aula, os alunos estão constantemente em regime de passividade diante da imagem. Observou-se que as imagens são utilizadas
muito mais de cunho associativo com os objetos, de representação figurativa, descritiva, icônica, sem um caráter provocativo, cognitivo, de
aprendizagem da língua e temas transversais. Na preferência dos jovens alunos surdos, o uso da fotografia, o acesso à internet e a comunicação,
tanto em Português quanto em Libras, são significativos por meio de WhatsApp, que permite conversas por mensagens de texto e vídeo. Os alunos
reconhecem que essas possibilidades poderiam ser utilizadas para ajudar em seu aprendizado escolar, ou seja, utilizar o smartphone como uma
ferramenta pedagógica. Consideramos que a inclusão do smartphone no processo educacional pode contribuir para a criatividade e a produção de
conhecimento pelo aluno surdo.
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RESUMO
A medicina popular empiricamente difunde o uso das folhas das plantas do gênero Luehea, conhecida como "açoita-cavalo" sendo utilizada como
fitoterápico para tratar diversas doenças, entre elas patologias do trato respiratório, digestivo e possuindo ação analgésica e anti-inflamatória .
Compreende 70 gêneros e 757 espécies, entre as espécies, destaca-se a Luehea candicans, planta nativa brasileira com poucos relatos na literatura
sobre o seu efeito antimicrobiano. Para tanto, o presente estudo objetivou investigar o efeito antibacteriano da fração acetato de etila (FA-SP) de
Luehea candicans. A espécie vegetal em análise foi coletada na cidade de Morros / MA, a identificação botânica da espécie foi registrada sob o
número 4586 que é depositado no Herbário da UEMA. O extrato bruto foi extraído com solvente hidroalcoólico a 70%, a partir da fase de acetato
de etila, separou-se com diclorometano, obtendo-se uma fração de acetato de etila (FA-SP) a 2,24 mg / mL. O efeito antibacteriano foi verificado
nas técnicas de perfuração em ágar e microdiluição utilizando as seguintes espécies: Escherichia coli (ATCC 25922), Shigella flexneri (ATCC 29903),
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Klebsiella pneumoniae (ATCC 700603). No teste de microdiluição, observou-se que todas as cepas
testadas apresentaram sensibilidade à fração do extrato avaliado. Onde pode ser avaliado o Controle Inibitório Mínimo (CIM) e Controle
bactericidade Mínimo (CBM), frente a Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae os valores do CBM e da CIM foram as mesmas, 0.56mg/mL.
Diferentemente, para Pseudomonas aeruginosa e Shigella flexneri obteve-se CIM 0,14 mg/mL entretanto, a CBM obtida foi 1,12 mg/mL e 0,28
mg/ml, respectivamente. Diante da técnica em difusão em ágar foram mensurados halos de inibição apenas para Escherichia coli : 12.5 mm,
Pseudomonas aeruginosa: 12.5 mm e Shigella flexneri: 14.83 mm. Conclui-se que o material vegetal em análise apresentou efeito antibacteriano
frente às cepas avaliadas.
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RESUMO
A medicina popular empiricamente difunde o uso das folhas das plantas do gênero Luehea para tratar várias doenças. Entre as espécies deste
gênero, destaca-se a Luehea candicans conhecida vulgarmente por "açoita-cavalo", uma planta nativa brasileira comumente utilizada para
tratamento de patologias do trato respiratório e digestivo devido sua ação analgésica e anti-inflamatória, segundo o conhecimento popular.
Apesar da vasta produção de estudos sobre elementos químicos e ações biológicas de extratos de partes da L. candicans, a ação antibacteriana
dessa espécie ainda é pouco explorada. Para tanto, o presente estudo objetivou investigar a ação antibacteriana oriundo da casca da fração
acetato de etila (FA-SP) de Luehea candicans frente à bactérias gram-negativas. A espécie vegetal em análise foi coletada na cidade de Morros /
MA, a identificação botânica da espécie foi registrada sob o número 4586 que foi depositado no Herbário da UEMA (Universidade Estadual do
Maranhão). O extrato bruto foi extraído a partir da casca de Luehea candicans com solvente hidroalcoólico a 70%, a partir da fase de acetato de
etila, separou-se com diclorometano, obtendo-se uma fração de acetato de etila (FA-SP) a 2,24 mg / mL. A ação antibacteriana foi investigada
através dos ensaios de microdiluição e ágar difusão com as seguintes cepas bacterianas: Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa
(ATCC 27853), Shigella flexneri (ATCC 29903) e Klebsiella pneumoniae (ATCC 700603). A suspensão bacteriana utilizada em ambas às técnicas foi
preparada em solução salina a 0,9% com turbidez equivalente a 0,5 da escala de McFarland. Os testes foram realizados em duplicata, com período
de incubação de 24h a 37ºC, como controle positivo utilizou-se o cloranfenicol 0,02 mg/mL e o álcool 70% como controle negativo. O teste de
microdiluição foi realizado a fim de constatar a CIM (concentração inibitória mínima) e CBM (concentração bactericida mínima), onde se diluiu o
extrato avaliado obtendo titulações de 1/2 a 1/32. Após o período de incubação adicionou-se 10 µL da solução reveladora de crescimento
microbiano, CTT (2,3,5 trifenil-tetrazólio) e após 3 horas de incubação nas mesmas condições citadas anteriormente, foi realizada a interpretação:
o surgimento de cor em tons avermelhados indicou o crescimento microbiano. Assim, constatou-se a CIM e semeou-se em Ágar Nutriente uma
alíquota de 10 µL de cada poço que não apresentou crescimento visível para evidenciar a CBM. O teste de Ágar difusão foi realizado em placas de
petri contendo Ágar Mueller Hinton. Nestas, foram semeadas separadamente cada bactéria a ser testada e realizada a perfuração do ágar para a
formação dos poços onde adicionou-se 50μl do extrato em questão. A interpretação dos resultados deu-se a partir da medição dos halos formados
em cada poço, onde se obteve uma média após verificar 3 medidas diametralmente opostas. No teste de microdiluição, evidenciou-se que todas
as cepas testadas apresentaram sensibilidade à fração do extrato avaliado. Observou-se que frente a E. coli e K. pneumoniae os valores do CIM e
da CBM foram as mesmas, 0.56mg/mL. Diferentemente, para P. aeruginosa e S. flexneri constatou-se CIM de 0.14 mg/mL, embora, a CBM obtida
tenha sido maior, 1.12 mg/mL e 0.28 mg/mL, respectivamente. Diante da técnica de difusão em ágar, os halos de inibição foram formados apenas
para E. coli: 12.5 mm, P. aeruginosa: 12.5 mm e S. flexneri: 14.83 mm. Apesar das variações no padrão de sensibilidade das amostras aqui testadas,
conclui-se que a fração acetato de etila (FA-SP) da casca de Luehea candicans possui ação antibacteriana frente às bactérias gram-negativas
avaliadas.
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RESUMO
Atualmente, informações diversas sobre uma determinada planta medicinal é facilmente difundida entre a população, tornando o uso de
determinadas plantas um potencial risco à saúde, pois carecem de fundamento científico sobre seu real efeito. Uma dessas espécies vegetais
habitualmente utilizadas no Brasil, principalmente no Nordeste, é a Euphorbia tirucalli Linneau, popularmente conhecida como avelós.
Empiricamente emprega-se os ramos e o látex dessa planta no tratamento de diversas condições patológicas, por exemplo, verrugas, úlceras
sifilíticas, parasitoses intestinais, cólicas, hemorroidas, neoplasias, dentre outras. No entanto, a comprovação científica de tais efeitos ainda está
sendo investigada e pouco se sabe sobre a possível ação dessa espécie vegetal diante dos fungos. Para tanto, o presente trabalho objetivou avaliar
a atividade antifúngica do extrato acetato de etila dos ramos da Euphorbia tirucalli L. Para a realização dos experimentos, utilizou-se a fração de
acetato de etila do extrato bruto dos ramos de E. tirucalli L. na concentração 14,7 mg/mL, cedida pelo DAQ (Departamento de Análise Químicas)
do IFMA (Instituto Federal do Maranhão). O ensaio microbiológico foi realizado no Laboratório de Microbiologia e Parasitologia da Faculdade
Estácio de São Luís, a partir das técnicas de ágar difusão e microdiluição, utilizando as seguintes espécies fúngicas: Candida albicans (ATCC 14053),
Candida parapsilosis (ATCC 22019) e Candida krusei (6258).A suspensão fúngica utilizada em ambas às técnicas foi preparada em solução salina a
0,9% com turbidez equivalente a 0,5 da escala de McFarland. Os testes foram realizados em duplicata, com período de incubação de 48h a 37ºC,
como controle positivo utilizou-se o fluconazol 64 μg/mL e o álcool 70% como controle negativo. O teste de Ágar difusão foi realizado em placas
de petri contendo Ágar Sabouraud, onde foram semeadas separadamente cada levedura a ser testada e, realizada a perfuração do ágar para a
formação dos poços onde adicionou-se 50μl do extrato em questão. A interpretação dos resultados deu-se após o período de incubação, a partir
da medição dos halos formados em cada poço, onde se obteve uma média após verificar 3 medidas diametralmente opostas. O teste de
microdiluição foi realizado a fim de constatar a CIM (Concentração Inibitória Mínima) e CFM (Concentração Fungicida Mínima), onde se diluiu o
extrato avaliado obtendo titulações de 1/2 a 1/32. Após o período de incubação adicionou-se 10 µL da solução aquosa de resazurina a 0,01%, após
3 horas de incubação nas mesmas condições citadas anteriormente, foi realizada a interpretação: o surgimento de cor em tons rosados indicou o
crescimento fúngica. Assim, constatou-se a CIM e, semeou-se em Ágar Sabouraud uma alíquota de 10 µL de cada poço que não apresentou
crescimento visível para evidenciar a CBM. Os resultados evidenciaram halos de inibição variados diante das espécies analisadas: 11.65mm,
12.1mm e 6.6mm respectivamente para C. albicans, C. krusei e C. parapsilosis. Na microdiluição, foi verificada a CIM de 1.83 μg/mL para C.
albicans, 0.91 μg/mL para C. krusei, a CFM de 1.83 μg/mL foi observada para ambas as espécies. Entretanto, para C. parapsilosis observou-se a
maior CFM, 7.35 μg/mL e CIM de 1.83 μg/mL. Conclui-se que a fração de acetato de etila do extrato bruto dos ramos de E. tirucalli L. apresentou
uma boa atividade antifúngica, sugerindo que a espécie vegetal em questão, pode ter algum composto bioativo capaz de inibir o crescimento de
fungos.
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RESUMO
Há uma tendência de consumo de alimentos pouco processados e naturais. Dentre as hortaliças, destacam-se especialmente no Brasil a alface e o
agrião por serem bastante consumidos in natura. A comercialização de hortaliças em condições sanitárias insatisfatórias, por falhas nos processos
de higienização e cultivo, oferece perigo para a população na transmissão de parasitos. A elevada frequência destes, sua adesividade aos vegetais
folhosos, a qualidade ruim da água de irrigação, e a fonte de adubo com dejetos humanos ou animais contribuem para esta situação. Além disso,
incluem-se como fatores predisponentes o transporte e o armazenamento inadequados, as mãos dos manipuladores na comercialização, a falta de
conhecimento em segurança alimentar, e a presença de vetores e sinantrópicos. A potencial transmissão destes patógenos pode ocorrer por via
fecal-oral em vegetais contaminados e com falhas na higienização prévia ao consumo. Estudos realizados no Brasil e no mundo evidenciaram a
contaminação de hortaliças por parasitos (alface, agrião, rúcula, chicória, cebolinha e salsa), sendo estas o veículo de transmissão. No entanto, a
contaminação por parasitas em outros vegetais não tem sido frequentemente documentada na literatura científica, como por exemplo, o alhoporó e a bertalha. Devido à elevada prevalência e diversidade de manifestações clínicas, as parasitoses são um problema em Saúde Pública, e a
população brasileira vive em condições ambientais propícias à disseminação destas infecções pelo seu clima, situação socioeconômica e precárias
condições sanitárias. Sabendo a importância da ingestão de hortaliças, e ao mesmo tempo, do risco de contaminação, temos por objetivo avaliar
qualitativamente protozoários e helmintos na alface crespa, no agrião, no alho poró e na bertalha, comercializados em mercados e feiras livres do
município do Rio de Janeiro. Procedeu-se à avaliação da efetividade da recuperação parasitária após lavagem das hortaliças apenas com água e
após descontaminação com solução de hipoclorito de sódio para estabelecer percentuais de contaminação parasitária entre os diferentes tipos de
hortaliças e nos locais de comercialização. As hortaliças frescas foram dispostas em sacos plásticos, e transportadas para o laboratório de Ciências
Biomédicas do Campus João Uchôa. Foi feita a pesagem de cada exemplar e as folhas e talos foram separados individualmente. Os parasitos foram
recuperados por ação mecânica manual e pincel macio em água destilada estéril e solução de hipoclorito de sódio a 1%. As folhas e talos foram
desprezados, e o líquido com os parasitos recuperados foi analisado pelos métodos parasitológicos de Hoffmann, Pons e Janer, Faust e BaermannMoraes; todos com adaptações metodológicas. Os parasitos recuperados por cada um dos métodos foram identificados entre lâmina e lamínula
com coloração pelo lugol em aumento final de 100X. Os resultados preliminares indicam a ocorrência de diversos helmintos e protozoários nos
materiais analisados. Este Projeto encontra-se em fase inicial de execução.
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RESUMO
Devido ao considerável valor nutricional, os vegetais consumidos in natura são recomendados como alimentação saudável. Destaca-se nessas
recomendações a alface (Lactuca sativa) e da colve-flor (Brassica oleraceae var. Botrytis L.) por apresentarem baixo teor calórico, elevado valor
nutricional e propriedades tranquilizantes, o que favorece o seu consumo pela população brasileira. Entretanto, ao serem atraídos pelos
benefícios oferecidos por este vegetal, os consumidores ficam expostos aos riscos das infecções parasitárias, uma vez que por ser consumida crua,
a alface pode veicular parasitas intestinais. A contaminação pode ser decorrente de vários fatores, incluindo o uso de águas residuais não tratadas
na irrigação e o manuseio dessa hortaliça por manipuladores contaminados. Está pesquisa teve como objetivo avaliar o percentual de
contaminação, por protozoários e helmintos intestinais, da alface e da colve-flor comercializada nas feiras e supermercados do município de
Macapá-AP. A análise foi realizada no laboratório de parasitologia da Faculdade Estácio de Macapá, sendo utilizado amostras frescas de hortaliças.
No que se refere aos resultados, verificou-se que 71,6% das hortaliças apresentaram contaminação por pelo menos um gênero de parasita, sendo
observados percentuais de contaminação de 91,6 % das alfaces coletadas nas feiras, 88,8% nas alfaces coletadas nos supermercados, 58,3% das
amostras de couve coletadas na feira e 50% nas amostras de couve coletadas nos supermercados. Dentre os parasitas encontrados, as larvas de
Strongylóides stercoralis foram as mais frequentes (53%), seguida de ovos e larvas de ancilostomídeos (30%) (, cistos de Entamoeba sp. (28,3%),
Ovos e larvas de Ascaris lumbricoides (6,6%), ovos de Trichuris trichiura (3,3%) e larvas de Enterobius vermicularis (1,6%) . Esses resultados
sinalizam para necessidade de implementação de ações educativas e de intervenção sanitária, revestindo-se de grande importância para a Saúde
Pública, havendo também a necessidade de medidas que propiciem uma melhora na qualidade higiênico-sanitária, como a desinfecção das
hortaliças consumidas in natura, para minimizar os riscos de transmissão de enteroparasitas.
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RESUMO
A busca por novas alternativas para o tratamento de infecções causadas por bactérias resistentes está cada vez mais intensa, recorrendo às
inúmeras espécies vegetais que podem conter compostos bioativos de efeito antimicrobiano, tal como o Caryocar brasiliense (pequi). Embora o
conhecimento terapêutico do pequi e seus derivados seja muito difundido no conhecimento popular, ainda existem poucos estudos demonstrando
cientificamente a sua ação antibacteriana. Portanto, o presente estudo teve como objetivo verificar o efeito antibacteriano do extrato da casca de
Caryocar brasiliense. A pesquisa foi realizada utilizando extrato hidroalcóolico (70%) da casca de Caryocar brasiliense com concentração de 0,026
mg/mL, cedido gentilmente pelo DAQ (Departamento de Análises Químicas) do IFMA (Instituto Federal do Maranhão). Para avaliar a atividade
antibacteriana realizou-se ensaios de microdiluição e ágar difusão com quatro espécies bacterianas: Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas
aeruginosa (ATCC 27853), Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e Klebsiella pneumoniae (ATCC 700603). A suspensão bacteriana utilizada em
ambas às técnicas foi preparada em solução salina a 0,9% com turbidez equivalente a 0,5 da escala de McFarland. Os testes foram realizados em
duplicata, com período de incubação de 24h a 37ºC, como controle positivo utilizou-se o cloranfenicol 0,02 mg/mL e o álcool 70% como controle
negativo. O teste de microdiluição foi realizado a fim de constatar a CIM (concentração inibitória mínima) e CBM (concentração bactericida
mínima), onde se diluiu o extrato avaliado obtendo titulações de 1/2 a 1/32. Após o período de incubação adicionou-se 10 µL da solução
reveladora de crescimento microbiano, CTT (2,3,5 trifenil-tetrazólio) e após 3 horas de incubação nas mesmas condições citadas anteriormente, foi
realizada a interpretação: o surgimento de cor em tons avermelhados indicou o crescimento microbiano. Assim, constatou-se a CIM e semeou-se
em Ágar Nutriente uma alíquota de 10 µL de cada poço que não apresentou crescimento visível para evidenciar a CBM. O teste de Ágar difusão foi
realizado em placas de petri contendo Ágar Mueller Hinton. Nestas, foram semeadas separadamente cada bactéria a ser testada e realizada a
perfuração do ágar para a formação dos poços onde adicionou-se 50μl do extrato em questão. A interpretação dos resultados deu-se a partir da
medição dos halos formados em cada poço, onde se obteve uma média após verificar 3 medidas diametralmente opostas. Diante das técnicas
empregadas na pesquisa, observou-se que todas as cepas avaliadas foram sensíveis ao extrato em questão. Na microdiluição, observou-se que
diante da E. coli e K. pneumoniae a CIM foi a mesma CBM: 32.5 µg/mL. Destaca-se os menores valores da CIM para S. aureus e P. aeruginosa com
16.25 µg/mL embora, tenha sido necessário 32.5 µg/mL e 65 µg /mL, respectivamente, para apresentar o efeito bactericida diante das referidas
cepas. Os halos obtidos no teste de difusão em ágar variaram entre 10 e 15 mm, destacando-se o maior halo frente ao S. aureus com 15.16 mm,
para P. aeruginosa obteve-se 14.66 mm, 10.66 mm para E. coli e 7.66 mm para K. pneumoniae. Conclui-se que o extrato da casca de Caryocar
brasiliense possui efeito antibacteriano diante das técnicas aqui avaliadas. Tal fato pode representar uma alternativa sustentável, viável e acessível
para a produção de medicamentos que sejam utilizados em tratamento de infecções bacterianas.
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RESUMO
Muitas espécies da flora brasileira vêm sendo protagonistas nas pesquisas científicas que visam identificar compostos com atividade
antimicrobiana frente aos microrganismos considerados patogênicos. Busca- se encontrar meios alternativos e de baixo custo principalmente, para
o tratamento das doenças infecciosas. A Lafoensia pacari é uma planta árborea, comumente conhecida como “mangaba brava”, pertencente à
família Lytraceae, está distribuída nas regiões tropicais e subtropicais. Popularmente, suas folhas e casca do caule são usadas para tratamento de
inflamações e até mesmo de câncer. Devido à vasta utilização dessa planta como recurso terapêutico, o presente estudo objetivou realizar um
estudo para verificar a ação antibacteriana das folhas da L. pacari. Para a realização dos experimentos, utilizou-se o extrato hidroalcoólico na
concentração 19,2 mg/mL, das folhas da L. pacari cedido pelo DAQ (Departamento de Análises Clínicas) do IFMA (Instituto Federal do Maranhão).
O estudo microbiológico foi realizado através dos ensaios de microdiluição e ágar difusão com as seguintes espécies: Escherichia coli (ATCC 25922),
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e Salmonella typhimurium (ATCC 14028). A suspensão bacteriana
utilizada em ambas às técnicas foi preparada em solução salina a 0,9% com turbidez equivalente a 0,5 da escala de McFarland. Os testes foram
realizados em duplicata, com período de incubação de 24h a 37ºC, como controle positivo utilizou-se o cloranfenicol 0,02 mg/mL e o álcool 70%
como controle negativo. O teste de microdiluição foi realizado a fim de constatar a CIM (concentração inibitória mínima) e CBM (concentração
bactericida mínima), onde se diluiu o extrato avaliado obtendo titulações de 1/2 a 1/32. Após o período de incubação adicionou-se 10 µL da
solução reveladora de crescimento microbiano, CTT (2,3,5 trifenil-tetrazólio) e após 3 horas de incubação nas mesmas condições citadas
anteriormente, foi realizada a interpretação: o surgimento de cor em tons avermelhados indicou o crescimento microbiano. Assim, constatou-se a
CIM e semeou-se em Ágar Nutriente uma alíquota de 10 µL de cada poço que não apresentou crescimento visível para evidenciar a CBM. O teste
de Ágar difusão foi realizado em placas de petri contendo Ágar Mueller Hinton. Nestas, foram semeadas separadamente cada bactéria a ser
testada e realizada a perfuração do ágar para a formação dos poços onde adicionou-se 50μl do extrato em questão. A interpretação dos resultados
deu-se a partir da medição dos halos formados em cada poço, onde se obteve uma média após verificar 3 medidas diametralmente opostas. Nos
testes de microdiluição todas as cepas estudadas apresentaram sensibilidade frente ao extrato hidroalcóolico das folhas da L. pacari. Diante das
amostras de S. aureus e P. aeruginosa, observou-se que ambas apresentaram CIM e CBM de 1.2 mg/mL, entretanto, para S. typhimurium e E.coli
houve variação nas concentrações: CIM de 0.6 mg/mL e 1.2 mg/mL e CBM de 0.6 mg/mL e 4.8mg/mL, respectivamente. Com exceção à cepa de
E.coli, diante do método de difusão em ágar, todas as estirpes mostraram-se sensíveis à ação do extrato avaliado, com diâmetros dos halos de
inibição variando de 10.8 a 12.6 mm. Assim, pode-se constatar que a planta em questão apresentou ação antibacteriana frente a algumas
espécimes aqui avaliadas, podendo ser considerada promissora na utilização como alternativa aos antibióticos frequentemente utilizados.
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RESUMO
A tuberculose é a principal causa de morte causada por um único patógeno no mundo. No Brasil são registrados em média 73 mil casos novos e
4.500 óbitos por tuberculose anualmente. O estado do Amazonas apresenta a maior taxa de incidência do país e a capital Manaus concentra 70%
dos casos de TB registrados no estado. As ações estabelecidas pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose estão centradas principalmente
na detecção e tratamento oportuno das pessoas com tuberculose, com a finalidade de bloquear a cadeia de transmissão da doença. Em Manaus,
apesar dos esforços para descentralização dos serviços de diagnóstico e tratamento da TB para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), ainda se
observa uma elevada proporção de desfechos indesejáveis entre os indivíduos diagnosticados com a doença, como falência e abandono de
tratamento e óbitos. Diversos fatores socioeconômicos, como renda, escolaridade, local e condições de moradia podem determinar o sucesso ou
não do tratamento da tuberculose. O controle dessa endemia depende da superação de problemas relacionados à diminuição das iniquidades
sociais, à ampliação da cobertura e do acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento da doença. Objetivo: Este estudo tem como objetivo
identificar os fatores de risco relacionados ao desfecho desfavorável (óbito, abandono e falência de tratamento) em pacientes diagnosticados com
TB, nos anos 2014 a 2017, no estado do Amazonas. Métodos: O presente projeto propõe a realização de um estudo transversal envolvendo todos
os casos novos de TB pulmonar registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e óbitos por TB notificados no Sistema de
Informação Sobre Mortalidade (SIM). A população de estudo constitui-se dos indivíduos residentes no estado do Amazonas, diagnosticados com
tuberculose no período de 1º. de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2017. Serão analisados aproximadamente 12.000 registros de casos novos
de tuberculose pulmonar. Os fatores de risco para cada um dos três desfechos (falha no tratamento, abandono e óbito) serão analisados
separadamente e em conjunto (todos os 3 desfechos juntos) usando modelo de regressão logística. Variáveis que apresentarem associação com pvalor maior que 0,2 com o desfecho no modelo univariado serão selecionadas para análise no modelo de regressão multinível. Serão calculadas a
razão de chances brutas e ajustadas e intervalos de confiança de 95%. Para realização das análises será utilizado o pacote estatístico STATA (v.13) e
para análise espacial será utilizado o aplicativo QGIS (v.2.10). As variáveis de estudo são: relativas aos casos de TB (sexo, idade, escolaridade,
raça/cor, tratamento prévio de TB, regime de tratamento, co-infecção HIV, situação de emprego, consumo de álcool, distância entre a residência e
a unidade de saúde, indicação de tratamento diretamente observado); relativas às unidades de saúde de atendimento (natureza do serviço, tipo
de estabelecimento, esfera administrativa), e relacionadas ao local de residência (índice de desenvolvimento humano municipal, índice de Gini de
renda, renda per capita e densidade populacional do bairro). O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) indicado pela
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e seguirá todas as recomendações previstas na resolução MS/CNS 466/2012.A identificação dos
fatores que interferem no sucesso do tratamento da TB pode favorecer diretamente o indivíduo diagnosticado com TB uma vez que fornece
subsídios para a adoção de estratégias de manejo clínico dos pacientes com vista a aumentar a chances de cura e, também, favorece a população
uma vez que permitirá a redução o número de indivíduos infecciosos na população e, consequentemente, do risco de transmissão da doença.
Além disso, tais informações podem ser utilizadas para o planejamento de intervenções em saúde pública.
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RESUMO
A iluminação de um ambiente exerce grande influência no ânimo dos usuários. A qualidade da fonte de luz com índices de reprodução de cores e
temperatura correlata da cor, assim como seus acessórios, espectros da luz e aproveitamento da óptica, são fatores importantes e contribuem
para melhorar o ambiente de trabalho. O objetivo desta pesquisa interdisciplinar foi a adequação do conforto visual e ambiental do Laboratório
Cápsula da Policlínica Piquet Carneiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas) NBR ISO/CIE 8995-1 de 21 de março de 2013.O espaço de saúde foi classificado considerando suas dimensões e atividades funcionais. As
propriedades da luz através da absorção, reflexão das cores pigmentos, transmissão e refração da luz incidente na bancada de trabalho, também
foram observadas e avaliadas. Os resultados das medições iniciais de fluxo luminoso apontavam para níveis muito abaixo do que os recomendados
pelas normas da ABNT. Foi necessário reestudar os ambientes para coloca-los, matematicamente, nos níveis mínimos recomendados pela ABNT.
Foram instaladas na cabine de coleta de material biológico. Novas luminárias com sistema a LED (Light Emitting Diode). Isto feito, os novos
resultados foram medidos. O início da utilização foi marcado como hora zero e/ou inicial. Nas seguintes cem horas de uso nova medição de
resultados foi realizado para averiguar eventual perda do fluxo luminoso do equipamento a LED. Foi constatado que não houve perda do fluxo
luminoso nessas cem horas de uso numa cabine de coleta de material biológico com as novas luminárias com sistema a LED. Foi realizado também
estudo de rentabilidade do sistema de iluminação e conclui-se que o retorno de investimento foi imediato financeiramente além de trazer
mensalmente novos números bem menores do que os atuais no consumo de energia elétrica. Estes números de energia elétrica nominal indicaram
economia de 39,39%, incluindo a correção do fluxo luminoso de todos os ambientes.
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RESUMO
O sistema de grupo sanguíneo Kidd é caracterizado pela presença de glicoproteínas localizadas na membrana eritrocitária e das células renais, com
função relacionada ao transporte da ureia. Possui três antígenos descritos, sendo caracterizados pelos: JKa, JKb e JK3, podendo apresentar quatro
fenótipos: JKa (a+ b-), JKb (a- b+), JKab (a+ b+) e Kidd nulo (JK a- b-), devido a ausência dos antígenos Kidd. O antígeno JK3 está relacionado ao
fenótipo nulo. Para realizar esta caracterização fenotípica, pode-se utilizar anticorpos monoclonais comerciais anti-Jka e anti-Jkb, ou até mesmo a
biologia molecular para genotipagem. Entretanto, como este fenótipo raro é pouco frequente, uma busca de larga escala em população torna a
viabilidade financeira comprometida ou de custo elevado. Indivíduos que apresentam o fenótipo raro apresentam resistência ao teste de hemólise
por ureia a 2M, levando à primeira associação deste sistema sanguíneo ao transporte de ureia, permitindo estabelecer em estudos anteriores um
protocolo de triagem (screening) em larga escala. O conhecimento dos grupos sanguíneos, não somente de ABO e Rh, para transfusões sanguíneas
é essencial, principalmente quando se trata de politransfundidos, como os portadores crônicos de Doença Falciforme, para que seja evitada a
formação de aloanticorpos e possíveis reações transfusionais imediatas e/ou tardias nesses pacientes, além de contribuir para a composição de
um banco de dados de possíveis doadores de sangues raros no cadastro nacional do Ministério da Saúde. O objetivo deste trabalho foi identificar
indivíduos com o fenótipo Kidd nulo na população doadora de sangue no estado do Amapá, contribuindo para o banco de dados de doadores
fenotipados do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (HEMOAP). O presente estudo foi experimental, descritivo e quantitativo. As
amostras de sangue utilizadas foram de doadores de sangue no HEMOAP, que realizaram doações a partir do dia 13 de novembro de 2017, sendo
excluídas as amostras que apresentaram hemólise, Pesquisa de Anticorpos Irregulares (PAI) positiva e hemoglobina S. As amostras foram triadas
para o fenótipo nulo (JK a- b-) através do método de hemólise por ureia a 2M modificado, em tubos de hemólise, e, como método confirmatório,
as amostras suspeitas foram testadas com o uso de anticorpos policlonais comerciais anti-JKa/JKb. Os testes foram realizados no laboratório de
imunohematologia do HEMOAP. As amostras foram suspensas a 5% em tampão fosfato-salino (PBS), em tubo de hemólise. Distribui-se 25 µL da
suspensão de hemácias nos tubos, adiciona-se 150 µL de solução de ureia a 2M – em água deionizada – e homogeneíza. A verificação da presença
de hemólise nos tubos foi realizada através de análise qualitativa e observacional, após, no mínimo, 5 minutos da homogeneização. A hemólise
ocorre em menos de dois minutos, nas amostras que apresentam os fenótipos JKa, JKb ou JKab, porém foi estabelecido o tempo de, no mínimo, 5
minutos para levar em consideração os resultados analisados. Caso as amostras apresentassem resistência à hemólise por mais de 15 minutos,
centrifugadas a 1800 rpm por 2 minutos, para confirmar a integridade das hemácias. A confirmação destas amostras seria feita por meio de
cartões de gel, ID Card-DiaClon Anti-JKa/JKb BioRadTM, com uso de anticorpos monoclonais para aglutinação em gel de poliacrilamida, para
investigação de antígenos JKa ou JKb em homozigose ou heterozigose. Foram realizados 1616 testes, do período de novembro/2017 até o
presente momento e, das amostras testadas, todas apresentaram hemólise dentro do período estabelecido, levando a conclusão que todas
apresentam os antígenos Kidd em suas membranas, seja o JKa, o JKb ou ambos. Portanto, até o momento, não foram encontradas amostras
suspeitas de fenótipo raro Kidd nulo (JK a- b-) entre os doadores de sangue testados no presente estudo.
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RESUMO
Recentemente a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a organização Médicos Sem Fronteiras optaram por classificar as doenças
“negligenciadas” as transmissíveis que apresentam maior ocorrência nos países em desenvolvimento, e as “mais negligenciadas” exclusivas dos
países em desenvolvimento. Nesse contexto podemos acrescentar Dengue, Febre Amarela e outras arboviroses que resultam em crianças com
desenvolvimento cognitivo prejudicado, morte e aumento da pobreza no país.Como doença negligenciada, a febre do Zika também expos a
escassez de informações sobre as atividades biológicas desse arbovírus, e que fizeram falta quando as transmissões verticais e sexuais foram
confirmadas. No caso da microcefalia foi comprovada a redução do perímetro cefálico provocado pelo desenvolvimento inapropriado e/ou
destruição das células neurais e desde então tornou-se prioridade a busca por novos testes diagnósticos e terapias anti-Zika para adultos e
grávidas. A nanotecnologia como ferramenta para entrega de fármacos tem sido amplamente divulgada como um avanço em terapias,
principalmente pela capacidade das nanocapsulas de reduzirem a concentração tóxica da substância antiviral ao mesmo tempo que aumenta o seu
efeito inibitório no interior das células infectadas. As mais comuns são de conformação arbóreas denominadas dendrímeros de poli Lisina
apresentando múltiplos grupos funcionais na sua superfície para o acoplamento de peptideos de fusão e camadas internas mais hidrofóbicas que
funcionem como carregadores de substâncias hidrofóbicas. Nesse trabalho foi avaliada a atividade biológica anti-Zika de nanopartículas
dendriméricas poli K funcionalizados em sistemas de entrega de substâncias naftoquinonas. Para isso foram realizados inicialmente ensaios de
citotoxicidade em células Vero ((African green monkey kidney cells, ATCC CCL-81) contendo naftoquinonas no seu interior. Metodologia utilizada:
Nesse projeto foram utilizados dendrimeros funcionalizados produzidos em um projeto em colaboração com a Università Degli Studi di Napoli,
Itália. Para a sintese dos peptideos E foram necessarios estudos de exclusão com base em alinhamento com os virus DENV-1, DENV-2, DENV-3,
DENV-4 e FA utilizando bioinformática (clustal omega). Após a sintese automatizada o peso molecular dos peptideos foram analisados por
espectometria de massa. Nos ensaios de citotoxicidade foram utilizadas 104células/ml de células Vero distribuídas em placas de 96 poços
contendo meio Eagle, e incubadas com concentrações de 0,28; 0,55; 1,1; 2,8; e 5,5 µM e 10 µM de dendrimeros funcionalizados com peptídeo E, e
naftoquinonas por um período de incubação de 24 horas até 7 dias em ambiente com temperatura de 37C e 5% de CO2. A determinação dos
valores de citotoxicidade (CC50 (ug/ml)) foi obtida através do uso de MTT produzindo em células viáveis um composto de cor púrpura, formazan,
medindo a absorvância em comprimentos de 570 nm, determinando o valor de CC50 (ug/ml). Resultados: O ensaio citotóxico realizado com
dendrimero e drogas naftoquinonas foram considerados extremamente satisfatórios, com valores de CC50 médio de 10 uM. Uma adaptação no
protocolo foi a ampliação do tempo de incubação até 7 dias para aproximação do tempo de lise total provocado pelo virus Zika, e que são valores
importantes para comparação na proxima etapa biológica do projeto. Conclusão: Os resultados preliminares sobre a funcionalidade dos
dendrimeros acoplados a proteína E demonstraram que também para as naftoquinonas essas nanoestruturas podem ser consideradas
carreadoras de moléculas antivirais, pois permitem a redução da toxicidade dessas substâncias em pelo menos dez vezes os valores de
concentração quando são incubadas as substâncias isoladamente.
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RESUMO
A toxoplasmose congênita é uma doença infecciosa que resulta da transferência transplacentária do Toxoplasma gondii para o concepto,
decorrente de infecção primária da mãe durante a gestação ou por reagudização de infecção prévia em mães imunodeprimidas. A toxoplasmose é
uma zoonose de distribuição universal e bem frequente no ser humano, a prevalência varia de região para região, mais comum em países
tropicais. O índice de infecção está relacionado a hábitos alimentares, hábitos higiênicos, população de gatos e climas quentes. O presente estudo
teve como objetivo realizar um estudo descritivo sobre as características da doença. A metodologia utilizada para o estudo foi qualitativa com
análise de conteúdo. Para a realização do estudo, foi realizado um levantamento bibliográfico na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foi confirmada
a permanência dos descritores em saúde (DEcs) escolhidos na lista virtual da BVS antes de se iniciar o levantamento bibliográfico virtual. Neste
primeiro segmento, foi realizada a captação de dados sobre toxoplasmose na gestação e seus efeitos deletérios fetais. Foi realizado o
levantamento bibliográfico em etapas: Etapa 1- utilizando cada descritor individualmente; Etapa 2: dois descritores simultaneamente. Etapa 3:
todos os descritores simultaneamente. Ao utilizar a combinação dos descritores: "toxoplasmose" e "gravidez", foram encontrados apenas 16
textos científicos no total, sendo que apenas 08 artigos científicos estão disponíveis para acesso livre virtual, sendo apenas 06 textos entre 2008 e
2018. Após a leitura crítica dos artigos científicos, foram selecionados os dados úteis para esta pesquisa. Os principais resultados são: A infecção na
gestante ocorre geralmente por ingesta do parasita com invasão de células do trato digestivo ou o parasita é fagocitado por leucócitos, seguido de
multiplicação intracelular,lise celular e disseminação hematogênica ou linfática. A infecção da gestante é seguida de placentite por via
hematogênica, o feto pode ser infectado durante a vida intrauterina ou no nascimento.arquivados e estão passando por leitura crítica para coleta
de dados relevantes a pesquisa; A necrose é a lesão universal provocada pelo Toxoplasma gondii. Cerca de 70% das crianças acometidas são
assintomáticas ao nascimento; aproximadamente 10% têm manifestação grave nos primeiros dias de vida. Podem apresentar doença
multisistêmica ou isoladamente com doença em sistema nervoso e/ou forma ocular. Na infecção congênita pode haver acometimento da placenta
e de vários órgãos (pulmões, coração, ouvidos, rins, músculo estriado, supra-renais, pâncreas, testículos, ovários), sobretudo olhos e sistema
nervoso central com reação inflamatória grave, meningoencefalite, necrose, calcificações, formação de cistos. A hidrocefalia é causada pelo
processo inflamatório com fenômenos obstrutivos e destruição de tecido cerebral; nos órgãos acometidos pode-se encontrar reação inflamatória,
necrose tecidual e parasitos, podendo-se visualizar taquizoitos na fase aguda ou cistos na forma aguda ou na crônica. Concluiu-se que a gravidade
dos sintomas da sífilis congênita suscita a necessidade de intensa e continuada atividade de educação dos indivíduos para prevenção da doença e
procura de atendimento médico para diagnóstico precoce e tratamento quando da percepção da ocorrência de sinais e sintomas da sífilis.

Título:

ESTUDOS FENOLÓGICOS, MORFOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS EM PLANTAS DE AJIRÚ CHRYSOBALANUS ICACO L.

254

Autor(es) Silvana Alencar Paes Gonçalves
E-mail para contato: silvanaapg@outlook.com
IES: ESTÁCIO CASTANHAL
Palavra(s) Chave(s): Ajirú(Chrysobalanus icaco L); fenologia; morfologia ,anatomia; bioquímica
RESUMO
O Chrysobalanus icaco L. é um arbusto pertencente à família Chrysobalanaceae, caracterizada pela fixação em dunas e área de restinga. Também
encontrado em área costeiras do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Pará. Por ser uma espécie pouco utilizada, referente ao Ajirú da
Amazônia. É utilizado na medicina popular como diurético, antidiarreico, antifurunculose, atuando também no combate do cálculo renal e além de
taxas hipoglicemiantes que já foram comprovadas, pode ser indicada para infecções de pele e afecções de tecidos subcutâneos. O objetivo da
pesquisa consiste em analisar a fenologia, morfologia e bioquímica das três espécies de ajirú. A área experimental foi realizada na Ilha de Albatroz,
arquipélago de Maiandeua, Município de Maracanã. Os instrumentos para demarcação das espécies foram bandeiras, tesouras de poda, saco de
papel kraft e caneta piloto. Quanto analise fenológica foi realizado a comportamento dos vegetais, quanto às doenças e pragas, brotamento,
floração e frutificação. Quanto a analise morfológica foi observado formato de folha, de fruto, altura da planta e números de folhas. Quanto à
análise bioquímica utilizou-se as folhas como amostra, onde foram para estufa, durante 15 dias, a uma circulação forçada a 70 oC, no Laboratório
de Botânica da ESTÁCIO CASTANHAL. Em seguida foram trituradas em liquidificador da marca ARNO, e levadas ao Laboratório de Análise de
tecidos vegetais da EMBRAPA para determinação das CST(Carboidratos Solúveis Totais), AST( Aminoácidos Solúveis Totais) e PST(Proteínas
Solúveis Totais) .Observou-se que as espécies apresentaram fenofases distintas quanto à frutificação, porém na fase de brotamento e floração
apresentaram o mesmo crescimento e desenvolvimento de Janeiro a Dezembro. Quanto aos aspectos morfológicos e anatômicos apresentaram
diferenciação de tecidos e células. E nos resultados bioquímicos quanto aos teores de carboidratos, aminoácidos e proteínas solúveis totais
apresentaram diferenças de concentração nas folhas das espécies de fruto branca, rosa e preto coletado, em áreas de mata. Após os resultados
conclui-se que há necessidade de estudos sistêmicos, quanto as pesquisas voltadas as ações especificas dos princípios ativos das plantas de Ajirú
devido seu potencial medicinal na cura de doenças mais severas no mundo a diabetes e o câncer.
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RESUMO
A conservação de animais invertebrados para atividades didáticas, seja para aulas práticas ou para exposições, tradicionalmente segue duas linhas:
preservação em via seca, como exemplo as caixas de insetos, nas quais os animais são espetados com alfinetes entomológicos e colocados em
uma caixa fechada, recebendo naftalina para interromper a decomposição e evitar que a ação de outros animais destruam a coleção. Uma das
desvantagens deste tipo de preservação está na quebra frequente do material devido à perda de umidade, além de ataque de cupins, ou até
mesmo mofo, caso o ambiente seja muito úmido. A segunda metodologia normalmente utilizada é a imersão dos animais em álcool 70% em forma
líquida. Nesta metodologia apesar de eficiente, os animais acabam soltos no meio líquido, podendo boiar, ou afundar. A desvantagem é que não
mantem uma posição correta do animal, tendo que ser retirado do meio para ser observado. Existe uma terceira metodologia geralmente utilizada
entre os colecionadores, principalmente de insetos, que consiste na impregnação do animal em resina acrílica. Porém além de ser uma
metodologia mais cara, a maior desvantagem é que uma vez impregnado, o animal nunca mais poderá ser removido. Uma alternativa a estas
metodologias, e divulgada apenas de maneira informal na internet é a utilização de álcool gel. Decidimos então realizar testes utilizando essa
metodologia. Para isto, utilizou-se animais recém coletados, e animais pertencentes à coleção didática de invertebrados da Estácio. A primeira
etapa consistiu em selecionar animais de interesse didático, diversos, ou que apresentem alguma estrutura importante. Posteriormente a escolha
do recipiente que consiga abrigar aquele animal, mas que não seja um recipiente demasiadamente grande. Optamos pelo vidro, que além de ser
um material estável (não reagindo com o álcool), a transparência é uma outra característica importante pois a intenção é que uma vez fixado, este
animal não necessite ser retirado para observação. O álcool utilizado foi o etílico 70% em estado gel. Apesar de ser comumente encontrado, nem
todo produto serve, como é muito utilizado em higienização muitos apresentam alguns aditivos como fragrância, ou aloe e vera. Os testes iniciais
com os que possuíam algum aditivo mostrou uma reação inesperada entre o álcool e o invertebrado, produzindo um meio turvo. Passou-se então
a utilizar álcool mais puro. O recipiente é então preenchido 2/3 com álcool. O gel possui naturalmente inúmeras bolhas, que são ainda mais
aumentadas quando mudado de recipiente, então após colocado no vidro, é deixado descansando algumas horas para que o gel assente e as
bolhas migrem naturalmente para a superfície. Posteriormente, o animal é mergulhado no gel. Nesta hora, pode-se utilizar pinças ou até mesmo
agulhas para ajeitar o posicionamento do animal, como exemplo, a abertura de asas, a posição das antenas, a posição das patas, etc. O restante do
recipiente é preenchido com álcool, e novamente deixado para descansar algumas horas. Grande parte das bolhas serão naturalmente removidas,
ainda podem permanecer inúmeras pequenas bolhas, neste caso, utilizou-se uma seringa com agulha de pequeno calibre para sugar a bolha,
removendo uma a uma. Este trabalho apesar de simples, necessita de uma delicadeza, uma vez que muitas estruturas presentes nestes animais
podem se partir, arruinando o exemplar. Como resultado preliminar tivemos a obtenção de alguns espécies apresentando características
importantes e de fácil visualização, como: abelha com o aparelho bucal sugador exposto; besouro com a asa membranosa aberta; aranha com
quelíceras, fiandeiras e as patas posicionadas corretamente, entre outros. Os primeiros testes mostram que esta metodologia foi eficaz, tendo
causado um bom impacto entre os alunos que facilmente observaram as estruturas nos animais em questão. O trabalho será continuado,
abrangendo outros grupos de invertebrados e possivelmente vertebrados.
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RESUMO
Os corpos de água são essenciais para o curso de vida na Terra, considerando que a mesma se originou na água e os organismos têm uma
associação de plena dependência com este recurso. Além da necessidade fisiológica para os seres vivos, há importância no âmbito cultural,
industrial e econômico para as civilizações. Sabe-se que o tratamento inadequado de efluentes domésticos, agrícolas e industriais pode resultar em
alto risco sanitário para o ser humano e desequilíbrio ambiental ao corpo d’água, como a eutrofização artificial. A Cachoeira do Tarumã-Açu, até os
anos 90, costumava ser bastante visitada por moradores de toda a cidade, como um balneário. Entretanto, ao longo dos anos, houve um aumento
populacional grande em seu torno, fazendo com que famílias construíssem suas moradias próximas ao igarapé. O bairro Tarumã não possui ETEs
ativas (Estação de Tratamento de Esgoto), o que desencadeia a poluição severa do local, que recebe diariamente uma série de efluentes
domésticos carregados com dejetos de esgoto e surfactantes, além dos resíduos sólidos despejados pelos próprios moradores. Atualmente, 65%
das internações hospitalares no Brasil se devem a doenças de veiculação hídrica causadas por microrganismos patogênicos. Dessa forma, o
presente trabalho teve Como objetivo a análise bacteriológica da água da Cachoeira do Tarumã-Açu. A água foi coletada em zonas distintas, em 10
frascos de polipropileno levada ao laboratório de Microbiologia da Faculdade Estácio do Amazonas, seguindo as instruções da Fundação Nacional
de Saúde. Para a análise bacteriológica, transferiu-se 1ml da água coletada para tubos contendo 2ml de caldo TSB, incubando-os em estufa à 37,5°
C por 24 – 48 horas. Após o período de incubação das culturas crescidas em TSB, retirou-se uma alíquota para semeadura em placas contendo
meios como Ágar Nutriente, EMB (Eosina Azul de Metileno), Cetrimide e Chromágar Candida. Além dos meios seletivos, a identificação se deu por
coloração de Gram e testes bioquímicos, como Catalase e Oxidase. Com base nos dados obtidos, observou-se o crescimento de Candida tropicalis,
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus sp., Pseudomonas sp., Streptobacillus sp. E Streptococcus sp. Esses microrganismos são
conhecidos como causadores de infecções, doenças gastrointestinais e oportunistas. Diante disto, estudos como este são de fundamental
importância para o conhecimento da microbiota presente em igarapés sem ETEs, bem como para a elaboração de métodos mais eficientes no seu
tratamento.
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RESUMO
A biomassa sólida residual de dendê, subproduto da extração do óleo de dendê para obtenção do biodiesel, caracteriza-se como um dos materiais
lignocelulósicos com potencial para produção de etanol e outros produtos de interesse, sendo constituída por celulose, por hemicelulose e pela
lignina. A Lignina é um material estrutural da planta, responsável pela rigidez, impermeabilidade e resistência a ataques microbiológicos,
dificultando o acesso à 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 celulose3. Os pré-tratamentos físico-químicos são
utilizados para aumentar a suscetibilidade do material lignocelulósico ao ataque enzimático, adequando a matéria-prima às condições de
biotransformação. Neste contexto, foram utilizados, para remoção da lignina e extrativos, métodos hidrotérmicos e no processo de
biotransformação dos resíduos, a levedura Saccharomyces cerevisiae. Com os novos percentuais de adição de biodiesel ao óleo diesel
comercializado no território nacional, a partir de março de 2017, que passou a B8 (8%). E chegará em 2020 com o B15, tendo como consequência
o aumento da produção de biomassa residual, subproduto da extração do óleo para obtenção do biodiesel. Desta forma, o objetivo deste trabalho
foi o aproveitamento da biomassa residual do biodiesel de dendê, para obtenção de etanol e produtos de interesse para Bioenergia, de modo a
agregar valor à cadeia produtiva. METODOLOGIA: 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 100 °C, tempo de reação entre 5 min e 60 min e razão massa: volume entre 5% e 10%. O pré-tratamento hidrotérmico
a amostra foi filtrada, a fase líquida separada e o resíduo de biomassa seco e submetido à biotransformação por Saccharomyces cerevisiae em
erlenmeyers de 250 mL, em duplicata, nas seguintes condições: 100mL de água destilada, razão levedura/ biomassa 10:4 e agitação de 120 rpm.
Após a biotransformação a amostra foi destilada para a obtenção do etanol de segunda geração. Os produtos gerados foram analisados por
métodos físico-químicos e espectroscópicos. As análises foram realizadas no Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro. RESULTADOS E
DISCUSSÃO: Em cada extração foram obtidas frações liquidas que variaram em sua coloração do castanho escuro até o amarelo claro. Com os
dados obtidos foi possível verificar a saída de grupos cromóforos da lignina e parte da lignina solúvel. Através das análises pontuais feitas por EDS
nas amostras, verificou-se a presença de 55,83% carbono, 41,56% de oxigênio, de 0,1% de magnésio, 0,2% de alumínio, 0,23% de potássio e 0,47%
de silício, além de impurezas. As amostras levadas ao MEV in natura, sem deposição de ouro nem de carbono, com a finalidade de realizar uma
análise qualitativa e morfológica. A produção de etanol a partir de materiais celulósicos se dá através da biotransformação da glicose produzida
pela hidrólise da celulose. CONCLUSÕES: A metodologia utilizada mostrou-se efetiva para a obtenção de etanol de 2ª geração. A biomassa residual
de dendê constitui-se em uma fonte abundante, renovável, de tecnologia limpa e com mínimas emissões de gases de efeito estufa, trazendo novas
oportunidades ao mercado da Bioenergia. Os resultados obtidos foram promissores e o conhecimento gerado no aproveitamento da biomassa
residual de dendê poderá ser aplicado para outros resíduos de biomassa existentes no país.
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RESUMO
A família Tabanidae reúne mais de 4.200 espécies moscas hematófagas conhecidos popularmente como botucas, motucas ou moscas de cavalos,
com cerca de 1.800 espécies ocorrentes na região Neotropical. A distribuição geográfica dos tabânidas tem sido registrada utilizando-se as
unidades político-administrativas de países, estados, territórios e municípios. Recentes tentativas têm sido feitas para relacionar as espécies
segundo seus biomas, distribuindo-as segundo as regiões e sub-regiões biogeográficas. Esse estudo objetiva atualizar o conhecimento da
tabanofauna do bioma Mata Atlântica, compreendida na sub-região Paranaense. O estudo se realiza por meio de duas atividades: a coleta
bimensal a campo, utilizando-se armadilhas de Malaise e captura por rede entomológica manual; e o exame de espécimes reunidos nas coleções
entomológicas das instituições de pesquisas. As coletas são realizadas em três sítios: na Reserva Biológica do Tinguá, em área rural da Baixada
Fluminense e em área litorânea do município do Rio Janeiro: os espécimes coletados a campo são mortos em câmara com acetato de etila,
montados em alfinetes entomológicos, identificados e contados. Também estão sendo examinados, inicialmente, os espécimes tabânidas da
Coleção Entomológica do Museu Nacional do Rio de Janeiro: os dados de etiquetas são anotados, segundo a espécie, sexo, data e local de coleta
(observando-se se pertencente ou não ao bioma Mata Atlântica). As espécies até então coletadas foram identificadas como Chrysops varians,
Acanthocera longicornis, Stypommisa (sp. nov.), Diachlorus bivittatus, Diachlorus distinctus, Dichelacera alcicornis, Dichelacera walteri,
Poeciloderas quadripunctatus, Phaeotabanus limpidapex, Tabanus importunus e Tabanus occidentalis. Na Coleção Entomológica do Museu
Nacional foram examinados 5325 exemplares, dos quais 2916 se acham identificados e 2409 carecem de identificação. A coleção reune 28,3%
(42/156) dos gêneros e 7,9% (351/4406) das espécies das três subfamílias e das tribos da família Tabanidae: Chrysopsinae (Bouvieromyiini,
Chrysopsini, Rhinomyzini), Pangoniinae (Pangoniini, Philolichini, Scepsini, Scionini), e Tabaninae (Diachlorini, Haematopotini, Tabanini). Não há
representantes da tribo Mycteromyiini (Pangoniinae). Os espécimes estão acondicionados em 15 gavetas de dois gabinetes entomológicos na
Coleção Entomológica do Museu de História Natural da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2409 espécimes pertencentes a 12 gêneros não
estão identificados. A coleção reune espécimes de todos os continents. Há 159 espécies em 26 gêneros da região neotropical das quais 72 ocorrem
no Bioma Mata Atlântica; 65 espécies de 6 gêneros são originárias da região neártica; a região paleártica é representada por 10 gêneros e 64
espécies; 8 gêneros e 40 espécies da região afrotropical; 3 gêneros e 10 espécies da região oriental; e 3 gêneros e 4 espécies da região australiana.
As espécies brasileiras foram coletadas das regiões nordeste, leste e sudeste, principalmente dos estados do Amapá, Amazonas, Pará, Mato
Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Em análise inicial, a coleta de espécimes pertencentes a espécies
ainda não descritas significa avanço no conhecimento da tabanofauna atlântica, e a falta de identificação de grande parte dos espécimes reunidos
na coleção ora estudada, indica a necessidade de maiores esforços para acessar o conhecimento inerente aos acervos já constituídos.
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RESUMO
Fabaceae é uma das famílias com maior número e frequência de indivíduos em florestas tropicais, compreendendo cerca de 19000 espécies
distribuídas por 751 gêneros, sendo um dos grupos mais diversos e representativos nos Neotrópicos. Entretanto, apesar da alta diversidade e
representatividade, para a maioria das espécies informações sobre a biologia reprodutiva são desconhecidas. Cenostigma tocantinum Ducke,
conhecida popularmente por "pau-pretinho" ocorre em toda região amazônica. A espécie é perenifólia, heliófila ou de luz difusa, higrófita e
secundária. A madeira é utilizada na construção civil e por apresentar por apresentar crescimento rápido, copa frondosa e sistema radicular pouco
agressivo, vem sendo utilizada na arborização urbana. O presente estudo teve como objetivo realizar um estudo de biologia reprodutiva com C.
tocantinum, visando definir o horário de antese, caracterizar o sistema reprodutivo, avaliar a proporção de grãos de pólen viáveis, produção de
néctar, identificar e quantificar os visitantes florais, e comparar os resultados com outros estudos desenvolvidos para a espécie. Sete árvores
localizadas no Campus Constantino Nery da Faculdade Estácio do Amazonas, Manaus, AM foram regularmente visitadas entre set./17–mai./18
para caracterização do sistema reprodutivo, estabelecidos dos experimentos e acompanhamento dos visitantes. A receptividade estigmática foi
estudada em 10 flores/planta, a cada duas horas, entre 08:00h–15:00h. Os testes de receptividade foram efetuados com peróxido de hidrogênio
(H2O2) 10% e a formação de bolhas, um indicativo da receptividade foi checado com uma lupa 20x. O sistema reprodutivo foi estudado por (1)
polinização cruzada artificial entre as plantas marcadas, (2) autofecundação e (3) controle. Para cada tratamento foram utilizadas 100 flores. O
volume do néctar produzido foi analisado entre 08:00h–13:00h, em cinco flores/planta, previamente ensacadas, com o auxílio de microcapilar de 2
µl. A viabilidade dos grãos de pólen foi testada com Carmin-Acético, Lugol e Azul-de-algodão. A identificação e comportamento dos visitantes
foram levantados a partir de observações diárias, e complementadas por imagens e coletas com auxílio de rede entomológica. As inflorescências
de C. tocantinum apresentam cheiro cítrico e intenso no início da manhã, com redução ao longo do dia. As flores tem três dias de duração e levam
cerca de um dia e meio para perder a coloração, adquirindo uma coloração marrom após o período de antese. No período de nov./17 a fev./18,
período de maior intensidade pluviométrica na região, notou-se uma redução de 2,7–4,0 cm para 2,5–2,7 cm nos comprimento das pétalas. A
antese é diurna, iniciando na primeiras horas do dia e perdurando até ~14:00h. O néctar produzido varia entre 2–4 µl/flor. Do total de grão de
pólen analisados (N=1216), 73% se mostraram viáveis. Os experimentos para análise do sistema reprodutivo ainda estão sendo conduzidos e os
frutos quantificados. Até o presente, as flores foram visitadas majoritariamente por abelhas Euglema sp. e Xylocopa sp., com maior intensidade
pela manhã. A coleta e análise destas abelhas permitiu a identificação de grão de pólen de C. tocantinum no abdômen destes insetos,
demonstrando que estes visitantes atuam como vetores de pólen. Os resultados deste estudo corroboram os resultados de outros trabalhos
desenvolvidos para a espécie na Amazônia oriental.
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RESUMO
Nos Jogos Esportivos Coletivos (JEC), como é o caso do voleibol, o jogo caracteriza-se por mudanças frequentes, onde solicita-se que seus
praticantes tomem atitudes táticas estratégicas para solucionar os problemas das situações imprevisíveis durante a partida. O conhecimento tático
declarativo (CTD) e a tomada de decisão (TD), bem como a execução motora (técnica), são fatores relevantes no desenvolvimento da expertise
neste tipo de esporte. O CTD pode ser definido como o conhecimento das informações factuais que pode ser expresso, narrado, explicado,
declarado de forma verbal pelo atleta. É uma vivência que fica armazenada na memória de forma a ser relembrado posteriormente de forma
verbal, é o saber “o que fazer”. Já a TD é a capacidade das pessoas em escolher uma entre diferentes opções em diferentes condições em um
determinado tempo/momento. Esses processos cognitivos apresentam-se fortemente relacionado com as escolhas táticas, particularmente
durante a realização das ações técnicas no jogo. Apesar de bem descritas as diferenças entre a TD e o CTD em atletas de voleibol de diferentes
níveis, há uma lacuna na literatura específica da área se tratando do voleibol em nível escolar. Além disso, não foram encontrados estudos que
comparem a TD e o CTD nas diferentes situações de jogo com esta população. Assim, o objetivo desse estudo foi analisar a qualidade da tomada
de decisão e o conhecimento tático declarativo de atletas escolares masculinos de voleibol nas situações de ataque de extremidade (AE) e ataque
de central (AC). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade sob o número 821.295. A amostra foi composta por
atletas masculinos escolares de voleibol (n=20; idade média de 16,6+1,1 anos; tempo de treino sistematizado de 2,8+1,6 anos). Para avaliar a
qualidade da TD e o CTD foram utilizadas as cenas de ataque (AE e AC) do Teste de Conhecimento Tático Declarativo no Voleibol - TCTD:VB. O
teste foi aplicado no próprio local de treinamento dos atletas, antes do treino, em uma sala disponível pela escola. Durante a aplicação do
TCTD:VB os participantes ficaram sentados em frente ao computador e assistiram as cenas de vídeo contendo as situações de ataque em jogos
formais (6x6). As cenas foram filmadas na perspectiva de topo, com distância de aproximadamente 7-9 metros da quadra, que permite a
observação de toda a quadra e percepção de profundidade. As cenas iniciam no saque adversário e perpassam pela recepção, levantamento e, no
momento do ataque, a cena é cortada (apaga-se a tela) e o atleta tem que dizer imediatamente “o que fazer” (considera-se esta resposta como
sendo a TD). Em seguida, o atleta justifica a sua decisão (considera-se o CTD). Os dados foram tabulados utilizando-se de média, desvio padrão e
quantidade de acertos. Para análise utilizou-se o teste t independente, que mostrou diferença significativa na comparação entre as duas situações
para a TD. Os dados foram tratados utilizando-se o software SPSS 20.0 e o nível de significância mantido em 5%. Observa-se que houve diferença
significativa na quantidade de respostas corretas (TD) [t(30,707)=2,082; p=0,046], sendo maior para as situações de AE quando comparadas às
situações de AC. Na análise do CTD, não houve diferença significativa entre as situações [t(37,676)= -1,525; p=0,136]. Conclui-se que a TD dos
atletas do presente estudo, em situações de ataque são melhores quando esta ocorre pela extremidade. Do ponto de vista prático, o treinador
pode explorar este tipo de ação para melhores resultados e também enfatizar o treinamento de AC com estes atletas para melhora do rendimento
e distribuição das jogadas. Sugere-se estudos utilizando-se de outras situações e separação por posição em quadra.
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RESUMO
Tema geral e problema da pesquisa: Atualmente intervenções não farmacológicas tem sido utilizadas para auxiliar na prevenção e tratamento de
diversos distúrbios cardiovasculares, o treinamento aeróbico de longa duração promove cardioproteção através de mecanismos de précondicionamento isquêmico tardio (PCI). No entanto, o PCI precoce desencadeado pela sessão de exercício ainda permanece pouco
compreendido. Embora o exercício resistido (ER) tenha sido altamente recomendado por várias diretrizes de saúde pública, não há evidências de
que o mesmo promova PCI. Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi investigar se o ER promove o PCI cardíaco por meio de um mecanismo
dependente de óxido nítrico (NO). Metodologia: Para o protocolo de exercício, foi utilizado o modelo de Tamaki para exercício resistido em ratos,
os animais executaram uma série de dez repetições com intervalos de dois minutos de intervalo entre as séries, posteriormente, utilizando a
metodologia ex vivo de coração isolado e perfundido (sistema de reperfusão aórtica do tipo Langendorff), os corações foram submetidos a um
protocolo de isquemia-reperfusão miocárdica (IR). Nesta montagem experimental, o átrio esquerdo foi removido para a colocação de um balonete
no ventrículo esquerdo, conectado a um transdutor pressórico. Após a montagem do sistema, foi aguardado um período de 20 minutos para
estabilização, sob a perfusão de tampão de Krebs, oxigenado (95% de O2 e 5% de CO2, a 37°C) a uma pressão de 80 cmH2O, posteriormente, o
fluxo foi ocluído de forma global durante 30 minutos. Após esse tempo, o fluxo foi reestabelecido e o tampão perfundido por 60 minutos sob o
monitoramento da pressão desenvolvida no ventrículo esquerdo (PDVE) e foram obtidos a FC e as derivadas temporais de pressão ventricular
máxima (+dP/dt) e mínima (-dp/dt) nas condições basais do coração e durante o período de reperfusão. Os dados foram captados pelo software
WindaqEX® e analisados em LabChart7® (ADInstruments). Após o protocolo de IR, os corações foram seccionados horizontalmente e
posteriormente foi mensurada a região do infarto e a produção de NO. Resultados: O ER promoveu elevação dos níveis de nitrito sistêmico. Além
disso, o RE preveniu totalmente a perda de contratilidade cardíaca e a extensão do tamanho do infarto do miocárdio em comparação com ratos
não exercitados (NE). O ER restaurou os segmentos ST aberrantes e reduziu arritmias induzidas pela IR. Conclusão: Em conjunto, nossos achados
indicam fortemente que ER promove PCI precoce por um mecanismo dependente de óxido nítrico.
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RESUMO
A qualidade da tomada de decisão (TD) para a resolução de situações-problemas no jogo relaciona-se com o conhecimento tático declarativo
(CTD). O CTD pode ser definido como o conhecimento das informações factuais que pode ser expresso, narrado, explicado, declarado de forma
verbal pelo atleta. É uma vivência que fica armazenada na memória de forma a ser relembrado posteriormente de forma verbal, é o saber “o que
fazer”. Esses processos cognitivos apresentam-se fortemente relacionado com as escolhas táticas, particularmente durante a realização das ações
técnicas no jogo. O caráter situacional das ações nos jogos esportivos colectivos (JEC) exige respostas táticas e técnicas, isto é, na situação o
jogador realiza mentalmente constantes interações de informações provenientes do ambiente, considera a tarefa a ser realizada e suas
possibilidades de concretizar a resposta. No voleibol o CTD é diferente entre os atletas com distintos níveis de experiência, porém a comparação
entre os sexos não está claramente descrita na literatura específica relacionado ao tema. Assim, o objetivo do presente estudo é comparar a
qualidade da tomada de decisão e o nível de conhecimento tático declarativo entre atletas masculinos e femininos escolares de voleibol. O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade sob o número 821.295. Participaram 20 atletas masculinos (idade média de 16,6±
1,1 anos; tempo de treino sistematizado de 2,8±1,6 anos) e 21 atletas femininas (idade média de 15,1±1 anos; tempo de treino sistematizado de
3,4±0 anos) escolares de voleibol. Para avaliar a qualidade da TD e o CTD foi utilizado o Teste de Conhecimento Tático Declarativo no Voleibol TCTD:VB. O teste consiste na avaliação de 24 cenas reais de jogo de 6x6 divididas em quatro situações específicas: Ataque de Extremidade - AE (6
cenas), Ataque de Central – AC (6 cenas), Levantamento – LE (6 cenas) e Bloqueio – BL (6 cenas). O teste foi aplicado no próprio local de
treinamento dos atletas, antes do treino, em uma sala disponível pela escola. Durante a aplicação do TCTD:VB os participantes ficaram sentados
em frente ao computador e assistiram as cenas de vídeo contendo as situações de jogo de 6x6. As cenas foram filmadas na perspectiva de topo,
com distância de aproximadamente 7-9 metros da quadra, que permite a observação de toda a quadra e percepção de profundidade. As situações
de ataque (AE e AC) iniciam a partir do saque adversário, perpassam pela recepção, levantamento e interrompe-se a imagem no momento do
ataque. As situações de levantamento (LE) e bloqueio (BL) iniciam a partir do saque adversário, perpassam pela recepção e interrompe-se no
levantamento. No momento da interrupção da cena, a tela se apaga e o atleta verbaliza imediatamente o que ele faria (considera-se a TD). Em
seguida, justificam o motivo da escolha (considera-se o CTD). As pontuações seguiram o descrito no teste original. Os dados foram expressos pela
estatística descritiva (média, desvio padrão, valores mínimos e máximos), verificou-se a normalidade dos dados e aplicou-se um teste t para
amostras independentes. Para todas as análises foi utilizado o software SPSS 20.0 e o nível de significância mantido em 5%. O teste t para amostras
independentes mostrou que houve diferença entre os sexos na TD do AE (t(39)=-2,302; p=0,027) e no CTD no LE (t(24,6)=-2,23; p=0,035),
demonstrando que o sexo masculino apresentou desempenho superior ao sexo feminino em ambas as situações do teste. Conclui-se que a
especificidade e velocidade do jogo masculino em relação ao feminino é um dos fatores que influencia na percepção de sinais relevantes e
consequentemente no CTD e TD de jovens atletas de voleibol quando compara-se os sexos.
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RESUMO
Introduction: Vegan diets, may have long-term positive health impact, reducing obesity and ischemic heart disease prevalence in general
population. In this context, even considering that, when appropriately planned, vegan diets are appropriate for individuals during all stages of the
life cycle, it is well know that, vitamin B-12 deficiency leads to elevated plasma homocysteine concentrations (hyperhomocysteinaemia), a risk
factor for neurological disorders and cardio-vascular problems. Since stroke mortality has not been shown to differ between vegetarians and nonvegetarians, and, that the formers, mainly vegans, have high hyperhomocysteinaemia prevalence with eventual vascular endothelium adverse
effects, mainly related to B-12 vitamin and creatine indisponibility in their daily diets, considering that creatine supplementation is able to reduce
plasma homocysteine levels and enhance vascular reactivity in the microcirculation, it is reasonable to investigate the impact of this procedure in
vegans individuals. The present study intends to investigate, in strict vegans with and with out hyperhomocysteinaemia, the effects of creatine
supplementation at the systemic microcirculation and homocysteine blood levels. Materials and Methods: Endothelium-dependent microvascular
reactivity was evaluated in the forearm skin of vegans volunteers using laser speckle contrast imaging coupled with cutaneous acetylcholine (ACh)
iontophoresis and post-occlusive reactive hyperemia (PORH). Functional capillary density was assessed using high-resolution, intra-vital color
microscopy in the dorsum of the middle phalanx. Capillary recruitment (capillary reserve) was evaluated using PORH. Microcirculatory tests were
performed before and after a 3-wk (5g/day) micronized creatine monohydrate supplementation (CrS) with 99% purity (Bioderm, Rio de janeiro,
Brasil). Results: After 3-week creatine supplementation, there was as increase in total body mass (66.1 ± 10.3 vs. 67 ± 10.5 kg, p<0.05), body mass
index (23.3 ± 3.4 vs. 23.6 ± 3.5 kg/m2, p><0.05), creatinine (0.71 ± 0.08 vs 0.91 ± 0.19, p = 0.0001) and folic acid levels (13.3 ± 5.7 x 15.8 ± 6.6, p >
<0.05). Only CrS, but not Pla [10,58 (8,15-13,22) x 11,23 (8,46-13,32) µmol/L; p = 0,5169], significantly reduces homocysteine plasma levels [12,11
(8,57-17,12) x 10,58 (8,15-13,22) µmol/L; p = 0,0199]. Although it did not have a significant effect on normohomocysteinemic vegans, CrS reduced
the homocysteine levels of hyperhomocysteinemic vegans by 39% (22,1 ± 16, 1 µmol/L x 13,4 ± 5,3 µmol/L, p = 0.0007). Vegans functional capillary
density (basal capillary density) was significantly increased after 3-week of CrS (136 ± 8 x 147 ± 13 capillaries/mm2; p = 0,0001), but not in placebo
group. An increase in capillary recruitment during post-occlusive reactive hyperemia (141 ± 9 vs 155 ± 14 capillaries/mm2; p = 0,0001) was also
observed only in CrS group. After 3 weeks of CrS, hyperhomocysteinemic vegans, had a significantly higher vasodilation response to ACh infusions
in relation to normohomocysteinemic individuals, as represented in área under de curve analysis (4435 ± 3463 x 8605 ± 4127 APU/s, p= 0,0050).
Conclusions: The present study demonstrated that three weeks of creatine supplementation are sufficient to increase the perfusion response of
capillaries and elevate those of folic acid between normal and hyperhomocysteinemic vegans, and to reduce homocysteine levels only among
hyperhomocysteinemic
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RESUMO
A determinação dos limiares ventilatórios (LVs) são fundamentais para identificação de parâmetros relacionados ao desempenho, fadiga e na
montagem de um programa de treinamento cardiorrespiratório. O consumo de oxigênio (VO2) é a principal variável para determinação do
desempenho e prescrição de exercícios. No entanto, não existem evidências que o correlacionem com os índices extraídos dos LVs. Seguindo a lei
de Fick, o VO2 é o produto do débito cardíaco (DC) e da diferença artério-venosa mista de oxigênio (DIF A-V O2). Nesse sentido, a DIF A-V O2 se
estabiliza rápido durante o exercício incremental, enquanto o volume sistólico atinge um platô em cargas equivalente a 40-50% do VO2 máx. Com
isto, a principal variável que mantém o DC é a frequência cardíaca (FC). Levando isso em consideração, se a FC apresentar uma deflexão, o DC não
conseguirá ser mantido e, por consequência, o VO2 também não, o que ocasionará uma fadiga cardiorrespiratória. Este estudo teve como objetivo
determinar um limiar de fadiga baseado no comportamento do VO2 e suas relações com o DC e LVs. Para isso, vinte e quatro jogadores de futebol
do sexo masculino realizaram um teste de exercício máximo (protocolo de Bruce) em uma esteira rolante (InbramedTM 10200, Porto Alegre, RS,
Brazil). O VO2 e a FC foram monitorados (VO2000, Medical GraphicsTM, St. Paul, MN, USA e PolarTM RS800, Kempele, Finland), registrados e
reamostrados a 1,0 Hz. Os limiares ventilatórios (LV1 e LV2), os pontos de deflexão da frequência cardíaca (DFFC1 e DFFC2) e os limiares do débito
cardíaco (LDC) e do VO2 (LVO2) foram determinados por métodos computadorizados desenvolvidos no MATLAB R2018a (MathworksTM, El
Segundo, CA, USA). Os resultados do presente estudo demonstraram altas correlações entre a DFFC2 e o LV2 (r = 0,68; P<0,0003), LDC e LV2 (r =
0,89; P><0,0001), LDC e DFFC2 (r = 0,82; P><0,0001), DFFC2 e LVO2 (0,89; P><0,0001), LV2 e LVO2 (0,91; P><0,0001) e LDC e LVO2 ( 0,94; P>
<0,0001). Este estudo é o primeiro a demonstrar a influência da DFFC no comportamento do DC, acarretando o LDC. Caso o DC não consiga se
manter incrementando durante o exercício máximo, uma provável fadiga cardiorrespiratória esteja se manifestando e pela incapacidade de
manter o aumento do VO2, promovendo também redução no seu incremento (LVO2). Com isto, o presente trabalho conclui que acima da DFFC,
sequencialmente, ocorre o LDC e por sua vez o LVO2, acarretando a fadiga
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RESUMO
Desde os estudos clássicos do grupo de Wasserman, a determinação do limiar anaeróbio (LA) e pico de consumo de oxigênio (VO2pico) são
ferramentas cruciais para identificação da capacidade cardiorrespiratória e tem sido usada para determinar a intensidade do exercício no
treinamento aeróbico. Estudos prévios mostraram que a cinética da frequência cardíaca (FC) segue um padrão similar ao do VO2 durante
diferentes modos de exercício e intensidades. Em exercícios realizados em intensidades abaixo do LA, a cinética da FC apresenta um
comportamento monoexponencial, já em intensidades de exercício acima do LA, a FC seria melhor descrita por modelos bi ou triexponenciais, com
aumento adicional lento e ausência de fase estacionária (steady-state). Este estudo teve como objetivo determinar um limiar de desempenho
baseado na cinética da frequência cardíaca durante o exercício máximo graduado. Vinte e seis jogadores de futebol do sexo masculino realizaram
um teste de exercício máximo (protocolo de Bruce) em uma esteira rolante (InbramedTM 10200, Porto Alegre, RS, Brazil). O VO2 e a FC foram
monitorados (VO2000, Medical GraphicsTM, St. Paul, MN, USA e PolarTM RS800, Kempele, Finland), registrados e reamostrados a 3,5Hz. Os
limiares ventilatórios (LV1 e LV2), os pontos de deflexão da frequência cardíaca (DFFC1 e DFFC2) e o limiar da cinética da frequência cardíaca (LFC)
foram determinados por métodos computadorizados desenvolvidos no MATLAB R2018a (MathworksTM, El Segundo, CA, USA). A variabilidade da
frequência cardíaca (VFC) foi avaliada no domínio da frequência. A média do LFC foi de 89,9 ± 1,2% do pico. O LFC mostrou correlações e
diferenças significativas em relação ao DFFC1 (r = 0,46) e ao LV1 (r = 0,51), mas não foi diferente e altamente correlacionado com DFFC2 (0,98) e
LV2 (0,90). Os gráficos de Bland Altman mostraram todos os atletas em 95% dos limites de concordância (LOA), e o coeficiente de correlação
intraclasse apresentou boas concordâncias entre os pontos obtidos com o LFC em comparação com o DFFC2 (0,97) e LV2 (0,89). O componente de
baixa frequência normalizado (LF n.u) da VFC diminuiu (19%) após a LFC, enquanto o componente de Alta Frequência normalizado (HF n.u)
aumentou (81%) após a LFC. O LFC foi altamente correlacionada com a DFFC2 e LV2, sugerindo que poderia ser um marcador de fadiga
cardiorrespiratória e uma excelente ferramenta para prescrição de treinamento.
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RESUMO
High-intensity exercise may induce cause unfavorable disturbances in the nitric oxide / reactive oxygen species balance and have the opposite
effect. In contradict, endothelial function indeed appears to be impaired in individuals submitted to high-intensity, sustained aerobic training. For
instance, elite Olympic athletes trained for aerobic sports show impaired flow-mediated dilation of the brachial artery, compared to non-trained,
age- and sex-matched control subjects. Usually, professional military members personnel are required to perform regular and demandingintensive
physical training, including endurance and resistance exercise, to maintain high-level physical fitnesfitness sand military skills for the physically
demanding tasks they perform. Nevertheless, high-intensity aerobic physical activityexercise during special military training- as for riot controlassociated with unfavorable climatic conditions, such as high temperature and humidity,can also lead to adverse effects. For instance, the risk of
exertional rhabdomyolysis and death in military personnel that engage consistently in regular and strenuous exercise is higher than in the civilian
population. Riot-control agents, which are frequently used in military settings, include o-chlorobenzylidene malonitrile (CS), which is grouped with
several other irritant agents referred to as "tear gas" and pepper (capsaicin) spray. These agents are generally supposed to be sub lethal irritant
incapacitants. The mainost toxic prominent effects of these agents are related to respiratory, ocular, gastrointestinal and cutaneous alterations.
Nevertheless,cardiovascular cardiovascular effects, including tachycardia and transient hypertension, have been already described. These effects
appear to be related to sensory-autonomic reflexes, or anxiety, pain, or psychological distress. Interestingly, it has already been reported
thatappearance toxic symptoms after heavy exposure to CS in a field training setting may, can be associated with strenuous physical exercise. The
physiological imbalances induced by all these factors involved in special military training may ultimately have impact on the microcirculation, the
responsible for tissue perfusion. The main aim of the present study is to evaluate the effects of strenuous exercise, related to special military
training for riot control, on systemic microvascular endothelial function and skin capillary density. Materials and Methods: Endothelium-dependent
microvascular reactivity was evaluated in the forearm skin of healthy military trainees (age 23.4 ± 2.3 yr; n = 15) using laser speckle contrast
imaging coupled with cutaneous acetylcholine (ACh) iontophoresis and post-occlusive reactive hyperemia (PORH). Functional capillary density was
assessed using high-resolution, intra-vital color microscopy in the dorsum of the middle phalanx. Capillary recruitment (capillary reserve) was
evaluated using PORH. Microcirculatory tests were performed before and after a 5-wk special military training for riot control. Results:
Microvascular endothelium-dependent vasodilatory esponses were markedly and significantly reduced after training, compared with values
obtained before training. The peak values of microvascular conductance obtained during iontophoresis of ACh or PORH before training (0.84 ± 0.22
and 0.94 ± 0.72 APU/mmHg, respectively) were markedly reduced after training (0.47 ± 0.11 and 0.71 ± 0.14 APU/mmHg; p < 0.0001 and p =
0.0037,respectively). Endothelium-dependent capillary recruitment was significantly reduced after training (before 101 ± 9 and after 95 ± 8
capillaries/mm2; p = 0.0007). Conclusions: The present study showed that a 5-wk strenuous military training, performed in unfavorable climatic
conditions, induces marked systemic microvascular dysfunction, mainly characterized by reduced endothelium-dependent microvascular
vasodilation and blunted capillary recruitment.
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RESUMO
Background: Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory demyelinating central nervous system disease that most commonly affects young
Caucasian females. There are two main phenotypes: relapsing–remitting (RRMS) and progressive disease. The disability due to MS is measured by
the Expanded Disability Status Scale (EDSS). Ms symptoms may include, fatigue, depression, cognitive lapses which are called phantoms symptoms
because they are not assessed in the neurologic examination. Fatigue worsens neurologic deficits, affects daily life activities and reduces HealthRelated quality of life (HRQoL). The most widely used instrument for analysing the perceived health status in MS patients is the 36 Short Form
Health Survey (SF-36). Studies on HRQoL describe a reduction in all SF-36 scores in MS. However, patients in those studies had neurologic deficits
and most complained of fatigue and had depression. Objective: The aim of the study was to describe HRQoL in patients with MS without physical
disability and healthy controls (HC) and investigated the impact of depression and fatigue in the physical and mental domains. Methods: This is a
cross-sectional study of Brazilian patients from Rio de Janeiro with relapsing remitting MS who had EDSS scores of 0–1.5 indicating no impairment.
All participants were interviewed in the Neurology Department of the Gaffrée and Guinle University Hospital (Rio de Janeiro, Brazil). HC were
selected among students and staff of the institution without difference of gender, age, body mass index (BMI) and level of education. Exclusion
criteria included smoking; comorbidities (heart disease, high blood pressure, lung disease, anaemia, diabetes mellitus, thyroid disease, psychiatric
illness and chronic pain); lower limb deformity or use of medication for fatigue, depression or insomnia. Patients were interviewed and medical
records were reviewed to collect demographic and clinical information. Instruments used included SF-36 to assess HRQoL, Beck Depression
Inventory to assess the severity of depression, Fatigue Severity Scale and 6-minute walk test to assess subjective and motor fatigue and Paced
Auditory Serial Addition Task to assess cognition in patients and healthy controls. Multiple linear regression models were applied in each of the
eight SF-36 domains in all participants to analyse the influence of demographic and clinical factors on the reduction of HRQoL. Results: Fifty-four
individuals were included in this study, 31 with MS diagnosis and 23 healthy controls. There were no significant differences in demographic and
clinical characteristics except for the presence of fatigue (MS: 64.5% vs. control: 21.7%, p = 0.002). Sedentary lifestyle, depression, fatigue and MS
diagnosis had a negative impact on specific SF-36 scores. However, in the multiple regression model, only depression and fatigue were associated
with reduced SF-36 scores. Patients with depression had worse scores for physical function (p = 0.006), bodily pain (p = 0.011), vitality (p < 0.001),
emotional (p < 0.001) and mental health (p < 0.001), whereas patients with fatigue had worse scores for physical function (p = 0.006) and vitality (p
= 0.001). Conclusions The variable diagnosis of MS disease does not reduce HRQoL in patients without disability. However, the presence of fatigue
and depression were independently associated with reduction in specific SF-36 domains. The physical function and vitality domains were affected
by both variables.
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RESUMO
O jiu-jitsu brasileiro é uma arte marcial desenvolvida pela família Gracie e originada a partir das técnicas do judô tornando-se a arte marcial mais
praticada no Brasil. Com o aumento do número de praticantes e com o nível de competições realizadas, cresce em paralelo a incidência de lesões.
Com base no exposto o presente estudo teve como escopo identificar, mediante uma revisão bibliográfica sistemática, os diferentes tipos e
principais causas de lesões que acometem os atletas de jiu-jitsu. Esse trabalho consistiu em uma revisão de literatura sistemática, através das
bases de dados Scientifc Electronic Library Online (Scielo), PuBMed, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Web
of Science, Scopus e SportDiscus utilizando as palavras-chaves “jiu-jitsu”, “lesões em atletas”, “artes marciais”, “injur ” e “martial art”
isoladamente, não havendo restrição de ano de publicação. Os artigos foram selecionados seguindo os seguintes critérios de inclusão: Ser
publicado nos idiomas português e/ou inglês e ter como assunto principal lesões em atletas de jiu-jitsu, lesões em atletas que pratiquem esporte
de luta ou citar lesões dentro do contexto do artigo. Foram excluídos os artigos duplicados e relatos de caso chegando a um total de 23 artigos
com publicação entre os anos de 2009 a 2017. Através dos artigos selecionados foi possível identificar que o jiu-jitsu é um esporte que apresenta
um alto índice de lesões, e estas ocorrem principalmente durante os treinos; dentre essas lesões, as principais áreas encontradas foram joelho,
ombro e cotovelo, porém foi possível também encontrarmos casos de lesões até o momento desconhecidas como as de carótida e ocular
decorrente de técnicas de estrangulamento. Com a heterogeneidade na prevalência de lesões em atletas de jiu-jitsu, principalmente durante os
treinamentos, é necessário um melhor conhecimento do gestual específico da modalidade, o que auxiliaria tanto no aprimoramento técnico dos
atletas quanto na identificação de possíveis fatores que contribuem na ocorrência de lesões em seus praticantes.
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RESUMO
Praticada por muitos atletas amadores e profissionais em todo o mundo, a corrida de longa distância vem ganhando grande importância dentro do
campo esportivo. Ela pode ser praticada em diferentes pisos, dentre outros: nas pistas de atletismo, nas ruas, nas esteiras, nos campos, nas
montanhas. Mas é nas ruas das cidades que ela vem se destacando como seu principal espaço de prática. Como entender esse movimento
esportivo que não para de crescer no Brasil e vem aumentando cada vez mais a participação feminina? O que fazem as mulheres corredoras
dedicarem parte do seu dia para a prática da corrida? Essas praticantes são acompanhadas por um profissional de Educação Física? Essas são
algumas perguntas que tentaremos esclarecer no presente estudo. Embora a corrida de rua se configure como o segundo esporte mais praticado
no Brasil, existe uma escassez de estudos que trate dessa atividade física, principalmente os que abordam a participação feminina. A realização de
um estudo que busque esclarecimento sobre os dados sociodemográficos, os locais e competições preferidos, as metodologias de treinamento
utilizadas, a incidência de lesão, dentre outros tem como objetivo apresentar e descrever contribuições importantes para a divulgação e
transmissão dos conhecimentos sobre a prática feminina da corrida de rua beneficiando o meio acadêmico, os profissionais de Educação Física, os
treinadores das assessorias esportivas e os próprios praticantes. OBJETIVO PRINCIPAL: Identificar o perfil das praticantes de corrida de rua na
Cidade do Rio de Janeiro. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS: Identificar os dados sociodemográficos das praticantes. Verificar quais são os motivos que
levam as mulheres buscarem e aderirem à prática da corrida de longa distância. Descrever as metodologias de treinamento utilizadas pelas
praticantes de corrida de rua. Identificar os locais de treino e as competições preferidas. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo descritivo exploratório.
Como instrumento para a coleta de dados foi utilizado um questionário com perguntas abertas e fechadas que passou pelo processo de validação.
A amostra não probabilística por conveniência foi composta por 204 praticantes, maiores de idades, que disputem as provas de 5km a Maratona e
que sejam natural do Rio de Janeiro. Para tratamento dos dados será utilizada estatística descritiva (REIS, 2008) e análise do conteúdo (BARDIN,
2009). RESULTADOS: As corredoras apresentaram idades compreendidas entre 20 e 68 anos e média de 41,41±10,13. A escolaridade se apresenta
com 67% das corredoras com nível superior completo, sendo que desse percentual 33% tem Especialização, Mestrado ou Doutorado. Com relação
à região da cidade do Rio de Janeiro que as mulheres corredoras residem, a zona norte obteve o maior percentual de indicação (51%), seguido da
zona oeste (26%) e zona sul (17%). Se for utilizada como parâmetro a síntese dos indicadores sociais de 2015, na qual o salário médio mensal dos
trabalhadores formais da Cidade do Rio de Janeiro foi de 4,3 salários mínimos (IBGE, 2016), apenas 25% da amostra se insere nesse indicador,
contudo quase metade (48%) da amostra das mulheres corredoras está inserida nas classes A e B, o que nos permite descrever que o nível
socioeconômico da amostra do estudo é elevado e está diretamente relacionado com o nível de escolaridade. CONCLUSÃO: Com base nos
resultados do presente estudo foi possível observar que a amostra tem nível de escolaridade e poder aquisitivo elevados, praticam de 3 a 7 treinos
de corrida por semana, com quilometragem semanal acima de 1h 31minutos, a maioria é acompanha por um profissional de Educação Física e por
outro profissional da saúde. Os principais motivos em aderirem à prática da corrida de rua foram à qualidade de vida, condicionamento físico e
lazer.
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RESUMO
Tem sido sugerido que a elevação intermitente dos níveis de corpos cetônicos no sangue induzido por episódios de exercício físico prolongado, ou
por meio de estratégias de manipulação alimentar, que incluem suplementação com beta-hidroxibutirato, cafeína, jejum de várias horas, restrição
de carboidratos, entre outros, podem contribuir para ativar processos adaptativos associados a biogênese mitocondrial, autofagia, defesa antioxidante e cito-proteção, e eventualmente, melhorar o rendimento e a recuperação após o exercício. Apesar disso, ainda não se encontra bem
evidenciado, o impacto da combinação de jejum de várias horas, associado ao consumo de cafeína e exercício prolongado sobre a cetonemia de
corredores de maratona treinados. Em face ao exposto, o presente estudo pretende verificar o efeito de 16 horas de jejum, com o consumo de
cafeína, sobre os níveis de corpos cetônicos no sangue, antes e após corrida realizada em atletas treinados e controles fisicamente ativos. Após o
estudo ter sido aprovado pelo CEP da Universidade Estácio de Sá (CAAE: 87369818.6.0000.5284), seis atletas de maratona do sexo masculino da
elite regional, entre 28 e 35 anos (grupo A), e seis indivíduos fisicamente ativos da mesma faixa etária (grupo B), foram recrutados para realizar
após repouso prévio de 24 horas, teste de 75 minutos de corrida em esteira a 60% da frequência cardíaca de reserva e após jejum de 16 horas,
tendo consumido 5mg/Kg de cafeína (Farmácia de manipulação Magna) na décima segunda hora. Os níveis de corpos cetônicos no sangue foram
medidos através de aparelho Freestyle Optium Neo (Abbott Laboratórios), no início do período de jejum (J1), antes do consumo de cafeína (J12),
antes do início do exercício (J3), aos 25, 50 e 75minutos de exercício (J,4, J5, e J6) e 60 e 120minutos depois do encerramento da corrida (J7 e J8).
Resultados preliminares analisados no software GraphPad-Prism 7.0, através de teste T pareado (intra-grupo) e não pareado (inter-grupos),
indicam que, em todos os voluntários, o período de jejum de 12 horas, não altera os níveis basais de beta-hidroxibutirato no sangue (basal: 0,3 ±
0,38mM x pós 12h: 0,5 ± 0,46mM), porém eleva significativamente, 4 horas após o consumo de cafeína (A: 1,4 ± 0,33 mM x B: 0,7 ± 0,18mM;
p<0,05), em efeito que apresenta maior magnitude no grupo de atletas treinados. Em ambos os grupos, os níveis de corpos cetônicos diminuem
progressivamente durante o exercício, alcançando em J6, valores próximos aos verificados nas condições basais apenas no grupo de atletas
treinados (A:0,4 ± 0,09mM x B:0,5±0,11mM; p><0,05). Após o exercício, os níveis de beta-hidroxibutirato, aumentam significativamente em ambos
os grupos em J8 (A: 0,7 ± 0,12 mM x B: 0,9 ± 0,07mM; p>
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RESUMO
A participação e a presença dos pais somados aos seus comportamentos são aspectos fundamentais no processo de crescimento e
desenvolvimento dos filhos principalmente na fase da infância e da adolescência. Nesse processo, a participação de todos, os pais estão entre os
principais que estarão de forma efetiva contribuir na construção de valores e ideias enquanto sujeitos de uma sociedade de forma a prepara-los
para a futuro nas suas formações. Este estudo teve como objetivo analisar a participação dos pais e a sua importância na vida esportiva dos seus
filhos, integrantes de um projeto de iniciação esportiva de futebol em um município no interior do Estado de São Paulo com idades entre 07 a 12
anos. A amostra foi constituída de 15 pais. Como instrumento para nossa análise utilizamos o Questionário Para o Pais (QPP) de Verardi (2004)
composto com 21 questões fechadas que identificam os motivos que determinam as influências dos pais sobre a iniciação esportiva de seus filhos
abordando aspectos socioculturais, socioeconômicas e a importância atribuída à prática esportiva. Caracterizou-se como uma pesquisa de
abordagem única e no método transversal. Os resultados apontaram índices significativos, sendo que pudemos identificar que os pais estão
realmente presentes em jogos de seus filhos e mantêm um contato muito bom em relação a conversas após os jogos e buscando explicar de forma
coerente e incentivadora a seus filhos sobre competição, saber ganhar ou perder, a forma de como se comportar dentro do campo. O estudo
revelou também que 43% dos pais se mantêm presentes nos dias de jogos, e muitos dizem que buscam mais práticas de modalidades esportivas
visando uma melhor relação social com as demais crianças para seus filhos. A maioria vê o esporte para o futuro, já que 69% dizem querer que seu
filho se torne um jogador de futebol. Conclui-se que a participação dos pais na vida esportiva e social dos filhos tem papel extremamente relevante
para o seu desenvolver no esporte e também no processo de formação no decorrer de suas vidas.
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RESUMO
O envelhecimento é um processo gradual e irreversível desencadeando uma perda funcional progressiva do organismo, incluindo a redução do
equilíbrio, da mobilidade, de capacidades fisiológicas, físicas e cognitivas. Em conjunto essas modificações exercem efeitos negativos sobre a
autonomia funcional, prejudicando a execução das atividades da vida diária e assim a qualidade de vida. O aumento progressivo da população
idosa no Brasil deve ser acompanhado de estudos que ampliem o conhecimento sobre as capacidades físicas e seu impacto sobre a autonomia
funcional de idosos. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi de estimar a flexibilidade, a autonomia funcional e avaliar o grau de correlação
entre esses dois fatores. Neste estudo, de corte transversal os dados estão apresentados através de análise descritiva e para avaliar a
interdependência entre as variáveis foi empregado o coeficiente de correlação de Pearson. Foram selecionados 30 sujeitos, fisicamente ativos,
sendo 15 sujeitos do gênero masculino e 15 do gênero feminino. A caracterização da amostra revelou, para homens e mulheres respectivamente,
idade média de 68,1±5,5 e 67,9±5,8 anos, massa corporal de 71,9±10,7 e 63,2±6,6 kg, estatura de 1,65±0,1 e 1,53±0,1 metros, índice de massa
corporal 26,38±3,5 e 27,2±3,48 kg/m2 e percentual de gordura de 20,7±4,7 e 29,1±6,7%, sugerindo que os sujeitos encontram-se com moderado
excesso de peso. O flexiíndice estimado foi de 44,9±7,7 e 44,9 ±6,9 para homens e mulheres respectivamente, indicando um grau de flexibilidade
classificado como médio positivo para essa faixa etária. Os resultados obtidos através do teste de autonomia funcional para homens e mulheres
respectivamente, revelaram valores médios de 3,7± 0,8 e 3,9±0,9 minutos para o teste de caminhada, 16,7±4,3* e 21,2±4,7 segundos no teste de
sentar e levantar da cadeira, 5,7±1,8 e 7,0±2,0 segundos no teste de subir um lance de escada e 3,9±4,3 e 6,9±5,4 segundos no teste de levantar da
posição deitado. Embora os sujeitos do gênero masculino tenham apresentados melhores scores nos testes, apenas no teste de sentar e levantar
foi observado diferença estatisticamente significativa (p<0,05, teste U de Mann-Whitney), um resultado esperado em função das diferenças entre
os gêneros em atividades que dependem de força muscular. As análises de correlação, revelaram baixos índices de correlação entre o flexiíndice e
os resultados nos testes de autonomia funcional, com valores de r2=0,02 com relação ao teste de caminhada, r2=0,10 frente ao teste de sentar e
levantar, r2=0,16 em função do teste de subir um lance de escada e r2=0,02 de correlação com o teste de levantar da posição deitado. Esses
achados indicam que esses fatores associados à autonomia devem ser dependentes de outras valências físicas presentes no cotidiano do idoso,
tais como: força, equilíbrio, potência muscular e capacidade aeróbica que são relevantes para saúde, qualidade de vida, mas não são explicados
pelo grau de flexibilidade. A baixa correlação não sugere que a flexibilidade não seja relevante para a autonomia funcional, mas talvez baterias de
testes mais amplos devam ser empregados para uma percepção mais completa da saúde física do idoso.
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RESUMO
Os exercícios resistidos representam estratégias relevantes para o ganho e a manutenção da massa magra. Os ganhos de massa magra estão
diretamente relacionados à manutenção da força muscular, uma capacidade física fundamental para todos os indivíduos, desde o atleta, cujo
ganho de força pode promover melhor rendimento desportivo e menor risco de lesão até indivíduos em idade avançada cuja manutenção da força
garante melhor autonomia funcional e qualidade de vida. Diversas variáveis, fisiológicas, cognitivas e comportamentais podem influenciar nos
resultados de programas de treinamento resistido. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar os efeitos da privação visual sobre a força. Para tanto,
foram selecionados 16 sujeitos, praticantes musculação com valores médios de idade (31± 9,4 anos); peso (87± 14,7 kg); altura (176± 7,2 cm); %G
(17± 7,2%) e IMC (27± 3,6 kg/m²). Todos os sujeitos realizaram quatro visitas para realização dos testes de 10 repetições máximas (RM) no
exercício de supino, a ordem dos testes foi randomizada e contou com quatro testes de 10RM, testes e retestes, com (CP) ou sem (SP) privação
visual com uso de uma venda nos olhos. Os dados foram analisados através do teste t de student pareado para amostras dependentes e análises
de correlação para avalição da reprodutibilidade dos testes. As análises foram realizadas usando o Graphpad Prism6 (software GraphPad Inc.,
Califórnia, EUA) assumindo um nível de significância p ≤ 0,05. A reprodutibilidade de carga nos testes e retestes CP e SP foi considerada
satisfatória, atingindo coeficientes de correlação de r2=0,93. As cargas máximas estimadas nos testes e retestes, CP e SP, foram respectivamente
de 44,43± 8,20kg, 46,31± 8,31kg e 42,06± 7,63kg, 44,43± 8,40kg. Para ambas as situações houve aumento significativo (p<0,05, teste t de student
pareado) entre os testes e os retestes, sugerindo efeitos de adaptação ao protocolo. Por outro lado, esses achados revelaram que houve diferença
significativa (p><0,05, teste t de student pareado), independente do momento, quando comparamos as situações CP versus SP, sugerindo que a
privação visual aumenta o rendimento no teste de 10RM. O aumento de força decorrente à privação visual é equivalente àquele observado pelo
efeito adaptativo ao protocolo, ao observarmos que não houve diferença estatística entre o teste CP comparado ao reteste SP (p>0,05, teste t de
student pareado). Quando analisamos individualmente o desempenho nos testes, podemos observar que 87,5% (14) dos indivíduos testados
conseguiram cargas finais maiores com o uso da venda; e 12,5% (2) dos avaliados tiveram as cargas finais iguais em ambos os testes. Especula-se
que a privação visual pode representar um estresse psicológico que promove maior apreensão levando ao aumento do desempenho da força e,
portanto pode ser uma estratégia de otimização dos ganhos de força em sessões de treinamento assistidas por profissional habilitado. Podemos
concluir que a utilização da privação visual nos testes de 10RM no supino articulado gerou um melhor desempenho na força muscular. Esses
efeitos são equivalentes àqueles observados em função de efeitos de adaptação a testes de força.
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RESUMO
O processo de globalização, os avanços no uso de tecnologia como smartphones, vídeo games e computadores, quando associados a má
alimentação, excesso de peso e inatividade física são fatores que podem contribuir para um estilo de vida não saudável, onde a atitude
hipocinética pode gerar reduções nos componentes da aptidão física de crianças e adolescentes. A aptidão física relacionada à saúde refere-se às
características físicas e fisiológicas que delimitam os perfis de mortalidade e fatores relacionados às doenças crônico-degenerativas como a
hipertensão, diabetes, dislipidemias e a síndrome metabólica. Assim, avaliação da aptidão física relacionada a saúde e ao desempenho físico tornase relevante para prevenção de doenças e redução de fatores risco, visto que, permite um maior controle sobre essas variáveis. Desta forma, o
objetivo deste estudo foi verificar a aptidão física e composição corporal em crianças no município de Belford Roxo-RJ. A amostra foi composta por
64 estudantes de uma escola municipal, com idade entre 7 e 9 anos, dentre eles, 26 meninos e 38 meninas. Para avaliar a aptidão física e a
composição corporal, foi utilizada a bateria de teste PROESP-BR do Projeto Esporte Brasil, que utiliza as seguintes variáveis: massa corporal,
estatura, índice de massa corporal (IMC), flexibilidade dos isquiotibiais através do teste de sentar e alcançar, força explosiva de membros inferiores
(teste de salto horizontal), agilidade (teste do quadrado), força de resistência abdominal (número máximo de repetições em um minuto). Os
resultados encontrados demonstraram que 23,7% das meninas e 30,8% dos meninos encontram-se na Zona Não Saudável (ZNS) para o IMC. Para
flexibilidade, 60,6% das meninas e 100% meninos apresentam-se na ZNS. No teste do quadrado e no salto horizontal, observou-se que 100% dos
avaliados apresentaram baixa aptidão física, sendo classificados na ZNS. Por outro lado, no teste de força/resistência abdominal apenas 5,3% das
meninas e 7,7% encontram-se na ZNS. Observou-se elevados valores para a classificação “fraco”, e nenhum valor para a classificação “excelente”,
em ambos os sexos. Baseando-se nos dados acima, conclui-se que uma boa parte dos avaliados apresentam níveis de composição corporal e
aptidão física abaixo dos níveis considerados ideais. As meninas demonstraram melhor resultado para IMC, flexibilidade e força de resistência
abdominal quando comparada com os meninos. Portanto, conclui-se que a prática de atividade física reduzida na infância e na adolescência pode
gerar baixa aptidão física e excesso de peso, e sugere-se a necessidade de intervenção e prevenção com programas de promoção da saúde
voltados à mudança de estilo de vida dos escolares estimulando os indivíduos a manterem os hábitos saudáveis e a prática de atividades físicas.

X Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Educação Física - Bacharelado

267

Título:

DESEMPENHO COGNITIVO DOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS ATRAVÉS DA REALIDADE VIRTUAL NÃO IMERSIVA

266

Autor(es) Midiani Lucia Rocha de Campos; Marcia Borges de Albergaria Correa do Carmo; Natalia Maia de Freitas Rosa
E-mail para contato: midianicampos@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): envelhecimento; realidade virtual; cognição; desempenho
RESUMO
Conforme a população da terceira idade cresce, a ocorrência dos casos de doenças não transmissíveis do tipo crônico-degenerativo aumenta,
ameaçando a aptidão física e autonomia dos idosos. Além das deficiências da saúde no envelhecimento como lentidão e dificuldades na realização
de tarefas simultâneas, os idosos que residem em instituições de longa permanência (ILPI), apresentam maior dependência funcional devido a
declínios físico e cognitivo. Dentre as debilidades causadas pela senescência, as alterações nas regiões frontais no cérebro do idoso, influenciam
diretamente nas funções executivas, acarretando dificuldades em planejamento de metas, formação de conceitos, adaptação a novas situações,
solução de problemas, e organização do sistema motor para responder a estímulos inesperados. Em consequência, a produção de fatores tróficos
do cérebro diminui, causando menor sensibilidade de receptores como a dopamina, implicando na redução de movimentos voluntários, sensação
de prazer, atenção e flexibilidade cognitiva, importante para que o idoso consiga realizar ações e perceber se está correto ou se necessita executar
mudanças direcionais. A realidade virtual não imersiva (RVNI) permite que através de estímulos aleatórios, em tarefas abertas com movimentos
imprevisíveis, o executante identifique o ambiente para ajustar seus movimentos em pouco tempo, exigindo maior trabalho de atenção, tomada
de decisão com reações rápidas, e flexibilidade cognitiva. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi verificar a ocorrência de diferença do
desempenho dos idosos institucionalizados submetidos a RVNI. A amostra do estudo contou com 32 idosos voluntários 77,20±7,20 anos, sendo 10
do sexo masculino e 22 feminino, residentes de Instituições de Longa Permanência da Zona Oeste no Rio de Janeiro. Os idosos foram submetidos à
avaliação prévia cognitiva com o teste Montreal Cognitive Assessement-MoCA. Os instrumentos do estudo foram o Xbox 360 Kinect® com o jogo
Sports Season 1® e para mensurar os escores alcançados, foi utilizado a tabela gerada pelo próprio jogo ao longo das 10 sessões de RVNI, com
duração de 30 a 40 minutos por dia, duas vezes na semana. Foi selecionado o jogo de tênis de mesa com duração de 3 a 5 minutos (conforme a
pontuação alcançada do jogador, mais tempo ele tem na fase, adquirindo “bônus de tempo”). Os idosos puderam jogar quantas vezes desejassem
e foram orientados a parar e descansar sempre que necessário. Durante as primeiras sessões a maioria dos participantes jogou somente duas
vezes, após a quinta sessão solicitaram jogar mais vezes, visto que sentiram mais prazer, motivação e confiança em desafiar outros participantes
ao ver seus pontos alcançados. O estudo atendeu as Normas para a Realização da Pesquisa em Seres Humanos, Resolução 466/96, do Conselho
Nacional de Saúde de 12/12/2012. Os dados foram analisados mediante estatística descritiva (média e desvio padrão) e utilizou-se o Teste-t para
verificar diferença significativa (p<0,05) entre as médias. Os resultados mostram diferença significativa (p=0,01...) entre o desempenho dos idosos
quando comparados os pontos da primeira (42,71±32,85) e última (76,37±66,65) sessão utilizando a RVNI. Diante dos resultados apresentados,
percebe-se que para o grupo estudado através do uso da RVNI, houve melhora do desempenho progressivamente mediante aos estímulos
sensoriais que lhes foram expostos, conseguindo realizar as tarefas, além da possibilidade de utilização para preservação da cognição, autonomia
funcional e saúde de idosos institucionalizados.
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RESUMO
Baixos níveis de flexibilidade podem acarretar na pouca assimilação de habilidades motoras, níveis restritos de força, de velocidade, de
coordenação e das demais valências associadas ao desempenho motor. Assim, a flexibilidade seria um fator determinante para aumentar a
mobilidade articular e diminuir os riscos de lesões. Uma das técnicas mais utilizadas para o treinamento da flexibilidade são os exercícios de
alongamento. Dentre esses, os exercícios de alongamento estático são os mais utilizados e difundidos nos ambientes da prática esportiva e
reabilitação. Outra técnica bastante utilizada por profissionais de Educação Física para proporcionar principalmente o alívio de dores (crônicas,
tensionais, pós-treino, etc.), relaxamento muscular, maior mobilidade articular, mais liberdade na execução dos movimentos, elasticidade e
agilidade é a liberação miofascial. A fáscia é uma espécie de membrana formada por tecido conjuntivo que recobre cada fibra muscular, cada
músculo e também toda a superfície do conjunto muscular, sendo encontrada em diversas extensões, espessuras e densidades em nosso corpo,
permitindo que a função corporal em geral seja bem executada, fornecendo sustentação aos tecidos, proteção, coordenação e impedindo que
ocorra o atrito entre os músculos nas atividades físicas. As fáscias também são sempre interligadas uma na outra, havendo uma continuidade entre
elas, sendo assim, seja qual for o tipo de alteração na tensão em qualquer parte da sua extensão, será repercutido no conjunto, afetando de forma
global o nosso corpo. Alguns autores tem demonstrado aumentos significativos na amplitude articular após a realização da liberação miofascial.
Entretanto, ainda existem lacunas a serem preenchidas na literatura no tocante ao método mais eficiente para aumentos significativos da
amplitude articular. Assim, o objetivo do presente estudo foi comparar o efeito agudo do alongamento estático e de diferentes técnicas de
liberação miofascial sobre o desempenho da amplitude articular. Participaram do estudo dez homens (25,4 ± 5 anos, 84,4 ± 10,2 kg, 170 ± 3,1 cm),
voluntários, que responderam negativamente ao questionário PAR-Q e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, respeitando as
normas da resolução 466/12 do CNS. A coleta de dados foi realizada em três visitas com 24 horas de diferença entre as mesmas. Os voluntários
realizaram os testes no mesmo turno (noite) durante todo o procedimento experimental. Todos foram divididos aleatoriamente nas seguintes
condições experimentais: a) realização da liberação miofascial ativa + teste de flexibilidade (GLMA); b) realização da liberação miofascial passiva +
teste de flexibilidade (GLMP); c) realização do alongamento estático + teste de flexibilidade (GAE); e d) realização somente do teste de flexibilidade
(GC). Foi aferida a amplitude articular para o movimento de flexão do quadril em posição supina, com o joelho estendido e a técnica de avaliação
da flexibilidade utilizada foi a goniometria. Após a verificação da distribuição normal dos dados, foi realizada uma ANOVA para medidas repetidas
(GLMA x GLMP x GAE x GC), com post hoc de Bonferoni, tendo como nível de significância um valor-p < 0,05. Os resultados demonstraram que
ambas as técnicas foram eficientes para aumentar a amplitude articular quando comparadas com o GC (GC = 75,2 ± 11,2 graus vs. GAE = 88,5 ±
13,5 graus vs. GLMA = 89,4 ± 10,7 graus vs GLMP = 90,7 ± 14,1 graus), sem diferença significativa entre as mesmas. Assim, conclui-se que
diferentes técnicas de liberação miofascial e o alongamento estático são estratégias eficientes para aumento da amplitude articular para o
movimento de flexão de quadril.
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RESUMO
O exercício calistênico intermitente de alta intensidade (ECIAI) ganhou popularidade por ser considerado um método eficaz e de baixo custo para a
melhora da aptidão física e da composição corporal. Atualmente, é utilizado em programas de exercícios físicos extenuantes. Apesar disso, não
está claro na literatura os efeitos agudos sobre as variáveis hemodinâmicas desencadeadas a partir de demandas fisiológicas do exercício físico
calistênico vigoroso. O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos agudos da frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS),
pressão arterial diastólica (PAD) e do duplo produto (DP) durante uma sessão de exercício calistênico de alta intensidade em praticantes
avançados. O presente estudo foi aprovado no comitê de ética da faculdade Estácio de Sergipe (CAAE:83636918.6.0000.8079). A amostra deste
estudo foi composta por 8 homens (23,75 ± 3,7 anos de idade; 174,25 ± 5,0 cm de estatura; 71,79 ± 6,8 Kg de peso) praticantes de exercícios
calistênicos de alta intensidade com experiência avançada e que treinavam regularmente no mínimo 3x/semana. Foram avaliadas a frequência
cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e o duplo produto (DP). A FC foi medida através de um monitor
Polar® V800 e a pressão arterial por um aparelho automático, calibrado e validado (Microlife, model BP 3AC1-1®, Taipei, Taiwan). Os valores da FC,
PAS e PAD formam medidas após 20 minutos de repouso e imediatamente após cada série de exercício calistênico de alta intensidade com o
indivíduo sentado em uma cadeira. O DP foi calculado pela multiplicação da FC (medida em bpm) pela PAS (medida em mmHg). Antes do
protocolo de exercício foi realizado um aquecimento que consistiu de 10 agachamentos, 10 push-ups e 5 burpees. O protocolo de exercício
calistênico foi caracterizado pela realização do máximo de burpees quanto possível durante 30 segundos, seguidos por 4 minutos de recuperação.
O ciclo burpees e repouso foi repetido em um total de 4 séries. Os valores foram expressos como a média ± desvio padrão da média. O teste
estatístico utilizado foi a análise de variância de “uma” via seguida do pós-teste de Bonferroni. Foi observado um aumento (p < 0,001) da FC
imediatamente após a série 1 (157,8 ± 11,0 bpm), 2 (163,3 ± 7,2 bpm), 3 (167,0 ± 7,4 bpm) e 4 (169,2 ± 8,0 bpm) quando comparada aos valores de
repouso (61,2 ± 8,0 bpm). De forma similar, também pode ser observado o aumento (p < 0,001) do DP imediatamente após as séries 1 (23871,38 ±
3900,42 bpm x mmHg), 2 (25682,63 ± 4788,89 bpm x mmHg), 3 (23685,63 ± 10280,84 bpm x mmHg) e 4 (26380,75 ± 3633,45 bpm x mmHg)
quando comparada aos valores de repouso (7683,88 ± 1158,70 bpm x mmHg). A PAS após as séries 2 (156,2 ± 25,0 mmHg), 3 (161,1 ± 18,8 mmHg)
e 4 (155,6 ± 18,3 mmHg) aumentou (p < 0,05; p < 0,01; p < 0,05, respectivamente) quando comparadas aos valores de repouso (125,2 ± 7,85
mmHg). Por outro lado a PAD, apresentou somente um aumento (p < 0,05) nas séries 2 (85,8 ± 13,0 mmHg) e 3 (86,8 ± 9,1 mmHg) quando
comparadas aos valores de repouso (71,8 ± 5,40 mmHg). Dentro deste contexto, as evidências do presente estudo demonstram que o ECIAI em
praticantes avançados foi capaz de provocar agudamente o aumento da FC, DP, PAS e PAD. Os efeitos observados indicam importantes ajustes
cardiovaculares promovidos durante este tipo de exercício físico vigoroso em praticantes avançados. Diante disso, sugere-se cautela na
aplicabilidade prática do ECIAI em indivíduos com baixo condicionamento físico afim de evitar sobrecargas desnecessárias no sistema
cardiovascular e principalmente, na pressão arterial sistêmica.
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RESUMO
Os exercícios resistidos representam estratégias relevantes para o ganho e a manutenção da massa magra. Os ganhos de massa magra estão
diretamente relacionados à manutenção da força muscular, uma capacidade física fundamental para indivíduos em idade avançada cuja
manutenção da força garante melhor autonomia funcional, qualidade de vida e reduz de forma significativa o risco de quedas. Entretanto a baixa
adesão a programas de treinamento resistido por parte da população idosa revela a necessidade de estudos para melhor compreensão dos efeitos
fisiológicos e psicológicos. O objetivo do presente estudo foi o de analisar os efeitos do treinamento de força e a percepção dos riscos de quedas
em idosos, através de estudo de campo, de cunho qualitativo descritivo e longitudinal. Foram selecionadas 22 idosas e divididas em dois grupos,
grupo controle com sujeitos sedentários (n=11) com valores médios de idade (63,0±2,4 anos); massa corporal (67,7±8,4 kg); estatura (1,65±0,2
metros); %G (35,7±4,7%) e IMC (24,5± 1,8 kg/m²) e o grupo experimental como sujeitos fisicamente ativos (n=11) com valores médios de idade
(64,8±2,4 anos); massa corporal (67,7±6,1 kg); estatura (1,63±0,1 metros); %G (36,7±4,2%) e IMC (25,3± 1,7 kg/m²). Para as avaliações das
capacidades físicas associadas à autonomia funcional, foram utilizados o protocolo GDLAM e o Senior Fitness Test (SFT), além do questionário de
avaliação de risco de quedas. O grupo experimental foi submetido a oito semanas de treinamento funcional, com frequência de duas vezes na
semana e todos os testes foram realizados antes e depois do período de intervenção em ambos os grupos. Os dados foram analisados através de
teste t de student pareado ou teste t de student para amostras independentes, assumindo grau de significância de p<0,05. Observamos que o
grupo controle apresentou manutenção da autonomia funcional ao longo do período de intervenção, passando de um índice geral (IG) no
protocolo de GDLAM de 30,8±1,4 para 31,1±1,4 (p>0,05), enquanto o grupo experimental atingiu valores significativamente melhores,
comparando antes e depois e na comparação entre os grupos (p<0,05), variando de 29,4±2,7 para 28,4±2,5, revelando uma classificação de
autonomia funcional de fraco para o grupo controle e regular para o grupo experimental. Os resultados obtidos para a bateria do SFT foram
semelhantes, havendo a manutenção em 20% do desempenho máximo possível para o grupo controle enquanto o grupo experimental apresentou
aumento de 27,5 para 37,5% de desempenho máximo possível. Curiosamente, os sujeitos do grupo experimental reportaram uma maior
percepção a riscos de quedas provavelmente devido ao trabalho preventivo no treinamento físico em relação aos não praticantes da modalidade.
Concluímos que a pratica regular do treinamento de funcional aplicado a idosas pode promover uma maior percepção do esquema corporal e
autoconhecimento dos riscos de queda, bem como influenciar de forma positiva as capacidades físicas associadas à autonomia funcional, que por
sua vez são determinantes na prevenção de quedas nessa população.
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RESUMO
The glucocorticoids besides having a wide therapeutic action, when used in high doses or in a chronic manner can promote metabolic disorders,
such as hyperglycemia, hyperlipidemia and insulin resistance (IR) and, therefore, the development of diabetes mellitus. Thus, IR has been
considered a risk factor for development of cardiovascular diseases, such as atherosclerosis, myocardial infarction and hypertension. Despite a few
studies have shown that glucorticoids may lead to a peripheral vascular disease, the mechanisms by which glucocorticoid-induced insulin
resistance impair vasodilation are incompletely understood. Thus, we aimed to investigate the mechanisms involved in reducing of vasodilation
induced by insulin in mesenteric artery of rats with glucocorticoid-induced insulin resistance. Material and methods: Male Wistar rats were
randomly divided into the control (CO, n=20), Dexamethasone (DEX n=20) groups. The group DEX receive dexamethasone (DEXA) for 7 days
(2.0mg/kg/day). The animals were sacrificed and rings of mesenteric artery were mounted in an isometric system. After this, insulin sensitivity and
vascular responses to insulin were assessed. Concentration-response curves to insulin were performed in control condition and in the presence of
L-NAME (NOS inhibitor), L-NAME + BQ123 (endothelin (ET) antagonist) (ET-A). All data are expressed as mean ± S.E.M. Significant differences
between groups were determined using Two-wa ANOVA followed b Bonferroni’s post hoc test to compare the concentration-response curves
obtained in mesenteric rings. Results: The rats treated with DEXA displayed insulin resistance (IR) and impaired insulin-mediated vasodilator
responses. A reduction in endothelium-dependent vasodilation was observed in the DEX group (Rmax = 10.3 ± 0.7% vs. Rmax = 23.6 ± 2.5%; p
< 0.001). NOS inhibition reduced vasorelaxation from both groups and caused vasoconstriction in DEX (CO group (Rmax = 23.6 ± 2.5% to 3.7 ±
1.1%, p < 0.001) and (DEX group (Rmax = 10.3 ± 0.7% to -4.9 ± 0.7%, p < 0.001). That insulin-induced vasoconstriction on L-NAME inhibition was
abolished by the ET-A antagonist (CO group: Rmax = 3.7 ± 1.1% to 2.2 ± 1.1% and DEX group: Rmax = -4.9 ± 0.7% to 0.1 ± 1.3%, p < 0.05. In
summary, these results suggest that insulin resistance induced by dexamethasone changes insulin-induced vasodilatation, by reducing the NO
bioavailability and increased ET availability, inducing endothelial dysfunction in metabolic diseases.
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RESUMO
O conceito de qualidade de vida (QV) busca valorizar preceitos mais amplos do que o controle de doenças, redução da mortalidade ou o aumento
da expectativa de vida. A saúde é determinada através das esferas culturais, socioeconômicas e ambientais de uma comunidade, as quais se
associam às condições de vida e de trabalho daqueles que a integram. O estilo de vida (EV) passou a ser considerado crucial para a promoção da
saúde e redução da mortalidade por todas as causas. O EV saudável ou não, é composto por indicadores de QV, junto da análise do contexto
socioeconômico do grupo ou indivíduo a ser analisado. Dentro desse contexto, a literatura científica tem demonstrado que a prática de atividade
física (AF) regular é um comportamento determinante para a saúde. Por outro lado, uma série de comportamentos de riscos é observada no
ambiente universitário, dentre eles, níveis mais baixos de AF, o que influencia o estado nutricional e a condição de saúde da população. A
investigação do EV de acadêmicos torna-se importante para verificar a necessidade de implantação de políticas de saúde coletiva no campus
universitário que promovam EV saudáveis, reduzindo os comportamentos de risco por parte dos universitários, com a intenção de prevenir
problemas futuros. Com isso, este estudo teve o objetivo de analisar o EV e fatores associados em estudantes de Direito de uma universidade
particular de Nova Friburgo - RJ. Participaram desse estudo, 101 estudantes matriculados no 2º e 9º período do curso de Direito, sendo 56 do sexo
feminino e 45 do sexo masculino, com idades entre 18 e 76 anos (Média: 27±10 anos) e índice de massa corporal - IMC (Média: 24,1±3,8 Kg/m2).
Os dados foram coletados através da aplicação de questionários previamente validados durante três dias consecutivos. Para mensurar o estado
nutricional foi utilizado o IMC. Para a avaliação do nível de atividade física (NAF), utilizou-se o Questionário Internacional de Atividade Física
(IPAQ – versão 8.0), em sua versão curta. Para a avaliação do EV, foi utilizada a versão brasileira do questionário Estilo de Vida Fantástico (EVF). Os
dados foram analisados segundo frequência absoluta e relativa. Para uma melhor análise dos resultados, o número total de alunos foi considerado
como o grupo GERAL e subdividido em sexo feminino (FEM) e masculino (MASC) e, também, em segundo período (SEG P) e nono período (NONO
P). Os resultados do IMC demonstraram que a maioria dos alunos obteve a classificação eutrofia, 60,0% para o resultado GERAL e 71,4% para
NONO P, respectivamente. Por outro lado, de 19,8% (para o resultado GERAL) a 25,0% (para NONO P) dos indivíduos foram classificados com
sobrepeso. O somatório do tempo de exposição aos comportamentos sedentários foi maior do que o tempo despendido com AF. Logo, foram
classificados, quanto ao NAF, como ATIVO, destacando que, o segundo período (SEG P) foi classificado como MUITO ATIVO. Quanto ao EV, foram
classificados como BOM correlacionando com o estado geral da saúde que foi BOA, sendo que, o SEG P obteve MUITO BOM para o EV. Com
relação ao EVF, os estudantes de Direito possuem um EV que proporciona muitos benefícios para a saúde. De acordo com os resultados obtidos
neste estudo, conclui-se que os estudantes de Direito apresentam um nível aceitável de QV. Os resultados encontrados mostram que mesmo com
o EV e a QV adequados, alguns estudantes apresentaram sobrepeso, indicando a necessidade de aderir a comportamentos saudáveis, como por
exemplo, mais tempo para a prática de atividade física e melhoria na qualidade alimentar.
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RESUMO
Desde o século XIX, a Educação Física esteve estreitamente vinculada às instituições militares e à classe médica. A forma de atuação do profissional
de Educação Física neste período determinou a formação e a sua práxis. Neste sentido, fica evidenciado uma formação historicamente pautada no
modelo cartesiano/biomédico. Uma nova maneira de pensar a saúde e, principalmente, as práticas profissionais, tem sugerido que a saúde deve
ser entendida em sentido mais amplo, como componente da qualidade de vida e a inserção do profissional de Educação Física neste contexto
torna-se fundamental. Os espaços do profissional de Educação Física se expandem para novos espaços tais como as Unidades de Saúde da Família.
O objetivo deste estudo foi compreender a forma na qual o profissional de educação física tem se estabelecido nestes novos espaços de trabalho.
Trata-se de um estudo transversal com abordagem qualitativa. Foram contactadas 09 equipes de apoio matricial de duas cidades da região
metropolitana de Salvador/Bahia. A partir dos convites, identificamos 04 profissionais de Educação Física que se propuseram a participar do
estudo. Para a coleta das informações foi utilizado um questionário elaborado pelos pesquisadores contendo os seguintes elementos norteadores:
a motivação do profissional para ingressar no NASF; as ações realizadas no NASF; a operacionalização do fluxo dos pacientes no NASF; a agenda de
trabalho e o perfil desejado pelo profissional atuante no NASF. As entrevistas foram realizadas de maneira reservada em espaços disponibilizados
pelas unidades de saúde e gravadas. Os áudios foram transcritos e analisados por meio da análise de conteúdo do tipo temática. A análise temática
consistiu em identificar e destacar os núcleos de sentido que compõem a comunicação. Em seguida, os temas foram extraídos das partes do texto.
Este projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio da Bahia, sendo analisado sob
o aspecto ético-legal, atendendo as exigências da Resolução N°. 466/12, do Conselho Nacional de Saúde (CAAE:49695015.0.0000.0041). Foram
realizadas entrevistas abertas, com 04 profissionais de Educação Física atuantes em NASFs da região metropolitana de Salvador/Bahia. Todos
profissionais que aceitaram participar do estudo eram do sexo masculino e tinham mais de um ano atuando no NASF.Foram construídas duas
unidades de sentido a partir dos depoimentos dos participantes: 1) O objeto de trabalho versus a formação acadêmica e 2) Os sabores e dissabores
da atuação no NASF.Quando a discussão é sobre o objeto de trabalho e formação acadêmica, foram recorrentes os depoimentos que apontam que
durante a formação, o culto ao corpo se sobrepõe aos aspectos gerais da saúde e às demandas sociais. Em relação aos sabores e dissabores, de
forma geral os profissionais entrevistados demostram satisfação e realização em poderem atuar, efetivamente, na promoção da saúde. Contudo,
as dificuldades operacionais são inúmeras e, em diversos momentos, o profissional percebe que as demandas da gestão ocasionalmente são
contraproducentes e em alguns momentos o profissional precisa atuar de forma improvisada. Nota-se que o profissional de Educação Física
conquistou espaço profissional na equipe de apoio matricial. Todavia o dia a dia da atuação no âmbito do NASF apresenta diversas lacunas para as
suas ações assim como a sua formação profissional ainda é, predominantemente, tecnicista.
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RESUMO
O Diabetes Mellitus é uma síndrome ou distúrbio do metabolismo dos carboidratos. Pode ser classificado em dois tipos principais: diabetes tipo 1
(DM1) ou diabetes tipo 2 (DM2). O controle glicêmico é realizado por via medicamentosa, dietética e através de exercício físico. O exercício
aeróbico consiste em uma atividade física em que se utiliza como via energética principal o sistema oxidativo, ou seja, há a presença de oxigênio
na produção de ATP. Os principais benefícios do exercício aeróbico em qualquer indivíduo são: melhora do funcionamento neurocognitivo, ações
hipotensoras, manutenção e melhora do perfil cardiorrespiratório, e também atua na prevenção de doenças crônico-degenerativas. Efeitos antiinflamatórios, e respostas endócrinas no estímulo ou inibição de secreção de hormônios são outros benefícios do exercício aeróbico. Este estudo
objetivou analisar a interferência de diferentes prescrições de exercício aeróbico no controle glicêmico em indivíduos com DM2. O método
utilizado para este trabalho foi revisão bibliográfica sistemática, contendo artigos originais e de pesquisa de campo. Foram encontrados quarenta e
nove artigos relacionados, e foram utilizados na íntegra, vinte e quatro. Os resultados desta pesquisa de revisão apontaram que os exercícios
aeróbicos, resistidos e combinados (aeróbico mais resistido) promoveram redução da glicemia plasmática. Nas literaturas pesquisadas
encontraram-se dois tipos de efeito do exercício no controle glicêmico, crônico, que pode ser medido através da hemoglobina glicada (HbA1c) e
glicemia de jejum e/ou agudo, que pode ser medido através de variação da glicemia capilar. A partir da leitura e análise das literaturas que
observaram tanto o exercício aeróbico e o combinado, indicaram que a hemoglobina glicada (HbA1c) teve uma redução mais significativa com o
exercício combinado, enquanto a glicemia capilar reduziu mais com os exercícios aeróbicos. Além das alterações no controle glicêmico, o exercício
promoveu melhora no perfil lipídico, exerceu efeitos anti-inflamatórios, melhora no controle da pressão arterial, manutenção e/ou melhora do
IMC e melhora no perfil cardiorrespiratório, e dessa forma contribuindo para o tratamento do DM2.
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RESUMO
Quando se realiza uma tarefa motora, várias informações relacionadas ao próprio movimento ou ao seu resultado são produzidas e podem ser
repassadas ao aprendiz, tais como, o conhecimento de resultados (CR) e conhecimento de performance (CP). O CR refere-se à informação sobre o
resultado das ações em relação à meta ambiental pretendida e o CP à informação do padrão de execução e ambos permitem corrigir a ação por
meio da informação e, consequentemente, podem contribuir para a aprendizagem de uma determinada habilidade motora. Estudos têm
investigado os níveis de motivação e percepção de competência dos aprendizes quando esses têm a possibilidade de escolher quando solicitar o
CR e os resultados têm demonstrado níveis de motivação e percepção de competência superiores dos grupos autocontrolados quando
comparados aos grupos externamente controlados. Entretanto, o presente estudo objetivou comparar a motivação e a percepção de competência
entre grupos de solicitação de CP autocontrolado (CPA) e CP externamente controlado (CPE). Participaram deste estudo 24 estudantes
universitários, de ambos os sexos (19 homens e 5 mulheres), com idade entre 18 e 35 anos (M = 24,0 ± 3,7 anos), inexperientes na tarefa e que
realizaram o saque flutuante com apoio do voleibol com o objetivo de atingir o centro de um alvo posicionado no solo do lado oposto da quadra.
Os participantes foram distribuídos conforme desempenho apresentado no pré-teste com o intuito de compor dois grupos homogêneos: grupo CP
autocontrolado (CPA) e pareado do grupo CP autocontrolado – CP controlado externamente (CPE). O estudo apresentou quatro fases: pré-teste,
aquisição, pós-teste e teste de retenção, sendo fase de aquisição com 200 tentativas e testes com 10 tentativas. Escore médio no alvo e escore do
padrão de movimento foram utilizados como medidas de desempenho. Para a avaliação da motivação e percepção de competência dos
participantes, foi aplicado um questionário com itens de duas subescalas do Inventário de Motivação Intrínseca (IMI). Assim, cinco questões da
subescala de (1) interesse/satisfação e cinco questões da subescala de (2) percepção de competência foram utilizadas. As subescalas são
compostas de 7 valores (1 a 7), escala Likert, pelos quais os participantes identificam o seu grau de percepção em relação ao conteúdo específico
de cada uma das questões. Após observada a normalidade (teste Kolmogorov-Smirnov, p>0,05) e a homogeneidade (teste Levene, p>0,05) dos
dados referentes aos questionários das subescalas do IMI, utilizou-se o teste t Student para comparação intergrupos dos valores médios
resultantes dos questionários. O nível de significância adotado foi de p<0,05. Para a realização das análises, utilizou-se o Software Statistica 10. Os
resultados da comparação entre os grupos CPA e CPE para a variável percepção de competência, através do teste t de Student para amostras
independentes, não apontaram diferença significante entre os grupos (t= -1,072; p=0,292). Os resultados da comparação entre os grupos CPA e
CPE para a variável motivação, através do teste t de Student para amostras independentes, não apontaram diferença significante entre os grupos
(t= -0,422; p=0,675). Portanto, os resultados sugerem que ao final da fase de aquisição os grupos CPA e CPE apresentavam níveis similares de
percepção de competência e

Título:

OS EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO SISTEMATIZADO COMO POSSÍVEL ESTRATEGIA PARA O COMBATE DA OBESIDADE 270
INFÂNTIL: UM ESTUDO DE REVISÃO

Autor(es) Hiago Chaves do Nascimento; Victor Hugo Rodrigues do Rosário; João Guilherme Alves da Silva; Odir de Souza Carmo;
Felipe da Silva Triani
E-mail para contato: felipetriani@gmail.com
IES: FGS
Palavra(s) Chave(s): Obesidade; exercício; educação física; esporte; criança.
RESUMO
A obesidade é acúmulo excessivo de gordura corporal, atualmente se destaca, segundo a Organização Mundial de Saúde, como um grande
problema de Saúde Pública em diversos países. O Brasil é um dos países nos quais os números da Obesidade chamam atenção, principalmente
quando se refere em Obesidade na Infância. Nos últimos 10 anos as estatísticas do excesso de peso nessa faixa etária tiveram um aumento de 4
vezes, conforme apontam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A adoção de um estilo de vida inadequado com o aumento de
consumo de alimentos ricos em açúcares e gorduras e a diminuição da prática de exercícios físicos regulares contribuem para o aumento desses
índices. Uma gama importante de estudos mostra que pessoas com sobrepeso estão mais propensas a doenças como: Diabetes tipo 2, Doenças
Cardiovasculares, depressão e alguns tipos de cânceres. Diante desses entendimentos, este trabalho teve como objetivo revisar a literatura para
conhecer os efeitos de programas de exercício físico sistematizado em crianças e adolescentes. Para atingir o objetivo proposto, foi realizado um
estudo de revisão sistemática que contou com a utilização dos descritores "exercício", "exercício físico", "esporte", "obesidade infantil",
"obesidade" e "criança". Esses foram utilizados em diferentes ordens e combinações nas bases indexadoras SciELO, Google Acadêmico, LATINDEX
e LILACS. Foram selecionados somente estudos na língua portuguesa, originais e de intervenção. Os resultados da busca permitiram encontrar 12
trabalhos, porém, após aplicação da escala metodológica de PeDRO, somente 5 foram selecionados para compor a revisão. Nesse sentido, os
resultados evidenciaram três possíveis estratégias a serem utilizadas no combate da obesidade infantil, são elas: exercícios físicos sistematizados,
aumento da prática esportiva e do nível de atividade física. Logo, há necessidade de que essas estratégias sejam adotadas para minimizar o quadro
da obesidade infantil no Brasil bem como a melhora da saúde.
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RESUMO
A avaliação da aptidão física relacionada a saúde é de extrema importância, pois a mesma está inversamente correlacionada com o
desenvolvimento de doenças crônico degenerativas como diabetes e a hipertensão. Considerando a importância da prática desportiva como forma
de combate e prevenção de doenças como obesidade, o objetivo desse estudo foi avaliar a aptidão física de escolares praticantes de basquetebol
somada à educação física escolar e escolares que realizam apenas a educação física escolar. A amostra deste estudo foi composta por 33 alunos do
sexo masculino de uma escolinha de basquete (EB) da cidade de Macaé/RJ e 30 alunos de uma escola municipal (EM) da cidade de Rio das
Ostras/RJ. Todos os participantes tinham idade entre 10 a 14 anos. Foram realizadas medidas antropométricas e a bateria de testes PROESP-BR do
Projeto Esporte Brasil. Foram coletados os dados de estatura e massa corporal para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC); teste de
resistência aeróbia correr/andar (9 minutos); teste de flexibilidade “sentar e alcançar” adaptado sem banco; teste de força/resistência muscular
localizada (repetições de abdominais). Os dados foram analisados através de frequências absolutas e relativas classificando os estudantes em Zona
Saudável (ZS) e Zona Não Saudável (ZNS). Observou-se que 46,7% dos alunos da EM não tiveram o IMC satisfatório, estando classificados na Zona
Não Saudável (ZNS), sendo 10 com sobrepeso e 4 com obesidade de acordo com os critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde
(2007). Já o resultado dos alunos da EB foi mais satisfatório, estando apenas 36,4% dos alunos na ZNS para o IMC, sendo 11 com sobrepeso e 1
com obesidade. Para o teste de flexibilidade “sentar e alcançar” 63,3% dos alunos da EM e 57,6% dos EB encontram-se na ZS. No teste de
resistência/força abdominal 93,9% dos EB foram classificados na ZS, enquanto 56,7% dos alunos da EM se classificaram na ZS. No teste de
resistência aeróbia (correr/andar 9 minutos) 57,6% da EB foram classificados na ZS, enquanto apenas 3,3% da EM. Após análise dos dados,
observou-se que os praticantes de basquete tiveram melhor desempenho nos testes, principalmente na resistência aeróbia e resistência/força
abdominal. Ficou evidenciado que projetos como este da Escola de Basquete, onde há prática regular de atividades físicas, contribuem para a
melhoria da saúde e aptidão física.
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RESUMO
Dificuldades, problemas de aprendizagem, condições socioeconômicas, são fatores que justificam o alto índice de repetência escolar no sistema
educacional brasileiro. Cabe aos educadores o desenvolvimento de atividades práticas que possam fazer alguma diferença dentro da sala de aula
para atenuar o sentimento de fracasso dos alunos. Considerando os diversos fatores positivos da Educação Física sobre a cognição, o trabalho
interdisciplinar pode agregar ainda mais benefícios tanto sobre o crescimento e desenvolvimento físico como ao cognitivo. Nesse sentido, algumas
alternativas que ajudem a potencializar as funções executivas são importantes para o desempenho escolar, é o caso de projetos com atividades
físicas durante o horário de aula. O objetivo do estudo foi verificar os efeitos de aulas ativas de português e matemática sobre o desempenho
escolar e o controle inibitório de crianças. 60 crianças foram submetidas a avalições de antropometria (massa corporal e estatura), desempenho
escolar (TDE, aritmética, leitura e escrita), e atenção seletiva (Stroop Go/NoGo), após isso, foram divididas em grupo brincadeira (GBRI; n=39, 9,7 ±
1,0anos), que participou de 24 aulas ativas (60min) com os conteúdos de português e matemática (referente ao 4ºano do ensino fundamental)
durante o turno escolar duas vezes por semana por três meses (172,8 ± 16,31bpm); e grupo controle (CON, n=21, 9,9 ± 0,8anos) que permaneceu
assistindo aulas tradicionais de português e matemática durante o mesmo período (92,4 ± 8,9bpm). A normalidade e a homogeneidade das
variâncias foram verificadas pelo teste de Shapiro-Wilk e Levene. Teste t não-pareado ou teste U de Mann-Whitney foi usado na comparação das
variáveis de caracterização da amostra. A ANCOVA paramétrica ou ANCOVA não-paramétrica de Quade também foram utilizadas para
comparações. O nível de significância adotado foi de P < 0.05. O SPSS V.22.0 foi utilizado para as análises. A ANCOVA paramétrica, revelou um
melhor resultado para GBRI no pós teste da capacidade de leitura em comparação com CON (65,2 ± 4,9 pontos vs 64,7 ± 3,0pontos ; p=0,038); e na
etapa mais complexa do teste de Stroop, o GBRI foi mais rápido e errou menos em comparação com o pré teste (236,1 ± 39,9 vs 327,9 ± 45,88
ms/%, Δ -90ms e -2% de erros p=0,09). Em conclusão, um programa de curto prazo de educação física interdisciplinar pode melhorar a capacidade
de leitura e o controle inibitório em crianças. A união de abordagens lúdicas e multidisciplinares pode exercer importante influência na promoção
da educação integral de crianças.
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RESUMO
A questão da diferença na nossa sociedade apresenta cada vez mais visibilidade e se manifesta de diversas formas, desde as questões étnicas, de
gênero, de raça, orientação sexual e classe social, até mesmo as questões religiosas, modos de expressão e saberes. A Educação Física como
campo de conhecimento, apesar de possibilitar aos indivíduos interagir entre si, relacionando-se através da expressão do movimento, também
pode ser responsável por reproduzir visões hegemônicas de currículos que privilegiam modelos homogeneizados de corpos, atitudes e
comportamentos que colaboram para silenciar as vozes de grupos discriminados historicamente. Nesse sentido, tal contexto pode ocasionar o
engessamento de modos de se conceber as diferenças de gênero, classe, raça, sexualidade, idade, habilidade motora, etc. Assim sendo, objetivouse no presente estudo analisar como as questões relacionadas às diferenças culturais são tratadas pelos/as professores/as nas aulas de Educação
Física do ensino médio no cotidiano de uma escola pública estadual do Rio de Janeiro. O interesse por investigar o ensino médio se deu pelo fato
do ensino da Educação Física neste segmento ainda ser um assunto pouco abordado na área, talvez pela dificuldade dos professores/as e
alunos/as em superar a famosa aula “rola bola”, ou ainda pelo sentimento de fracasso que ronda este segmento de ensino marcado pelo forte viés
esportivizante e pela descontextualização com a cultura juvenil. Para o estudo, investigou-se as aulas de Educação Física de uma escola estadual,
situada na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. Analisou-se o Projeto Político Pedagógico da escola, o currículo mínimo de Educação Física
do Estado do Rio de Janeiro e os planos de curso dos/as professores de Educação Física. Observou-se as aulas de Educação Física e, por fim,
realizou-se entrevistas com professores/as de Educação Física, diretores/as e coordenadoras e alunos/as da escola em questão. Conclui-se que as
diferenças culturais são percebidas no contexto das aulas de Educação Física da escola pesquisada, ora como um problema a resolver, ora como
uma possibilidade de reconhecimento e respeito ao outro, embora, tais questões não sejam reconhecidas de forma explícita nas propostas
curriculares vigentes. Defende-se neste estudo a consideração das diferenças culturais como constitutivas de todos e todas, e, portanto, uma
questão fundamental a ser discutida nas práticas pedagógicas, no conhecimento escolar, nas relações interpessoais e, em suma, no currículo
escolar.

Título:

O TÊNIS DE CAMPO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NA PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES

272

Autor(es) Marco Aurélio Gonçalves Nóbrega dos Santos; Mateus Fidélis da Silva; Marcio Pereira; Marcelo Pereira de Lima
E-mail para contato: marco.nobrega@estacio.br
IES: FAESO
Palavra(s) Chave(s): Tênis de Campo; Educação Física escolar; Ensino.
RESUMO
Trabalhar o Tênis de Campo nas aulas de Educação Física, é uma forma de ensinar aos alunos uma modalidade esportiva que vem crescendo muito
devido a sua divulgação na mídia e de lugares disponíveis a sua prática, e que eles praticamente não têm acesso, principalmente nas escolas de
rede pública, nas quais as aulas de Educação Física sofrem com a falta de diversidade dos conteúdos. Por ser uma modalidade considerada
elitizada e por não ser obrigatório nas graduações de Educação Física, muitos professores não tiveram acesso a esse conhecimento, e por falta dele
não sabem e tem dificuldades em adaptar ou mesmo não sabem as técnicas de ensino do esporte (LUDORF, 1999). O presente estudo teve por
objetivo investigar se o Tênis Campo é ministrado nas aulas de Educação Física e identificar as possíveis dificuldades para trabalhar esse conteúdo
no âmbito escolar. Como instrumento para a coleta de dados utilizamos um questionário com questões abertas elaboradas pelos autores. Para a
análise dos dados foi estatística descritiva simples – cálculo de percentuais. Participaram da pesquisa 39 professores de Educação Física da rede
pública municipal da cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo. Os resultados apontaram que 61% dos professores revelaram que é possível ensinar
a modalidade, mas apenas 10.3% já ministraram ou ministram em suas aulas. Do ponto de vista didático pedagógico o Tênis de Campo nas aulas
de Educação Física é um conteúdo possível de ser trabalhado, porém segundo os professores ele se esbarra em alguns entraves que segundo os
pesquisados os principais fatores que impedem esse ensino são: a falta de conhecimento dos professores, a infraestrutura e a carência de
materiais esportivos dessa modalidade nas escolas. É relevante dizer que a ausência da vivencia e da experiência com a modalidade é um fator que
interfere para que o Tênis de Campo não seja ensinado nas aulas de Educação Física influenciados pela deficiência na formação profissional dos
professores que atuam no âmbito escolar. A falta dessa modalidade considerada não tradicional nas escolas impede que se crie uma cultura
esportiva diferente, que se quebre o paradigma, impedindo ou dificultando um canal maior de socialização e a popularização nos mais diversos
segmentos da sociedade. Nossa compreensão é que o Tênis de Campo deve sim fazer parte do currículo escolar e que os professores possam se
buscar e adquirir conhecimentos necessários e se despertando maior interesse em ensinar a modalidade no contexto escolar contribuindo assim
para a sua popularização.
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RESUMO
As metodologias ativas de ensino, visam gerar um ambiente de ensino-aprendizado favorável, estabelecendo novas relações entre aluno-professor
em conhecer e vivenciar os conceitos apresentados dentro e fora da sala de aula. Para os cursos da área da saúde surge o conceito de aprender
fazendo, o qual, pressupõe que se repense a sequência teoria e prática na produção do conhecimento. Reafirma-se, assim, a idéia de que o
processo ensino-aprendizagem precisa estar vinculado aos cenários da prática e deve estar presente ao longo de toda a carreira. No curso de
Educação Física, grande parte das disciplinas são práticas, no entanto, poucos são os momentos em que os alunos tem contato direto com crianças
e adolescentes, a ponto de planejar aulas, avaliar e desenvolver atividades diversas. A disciplina de Medida e Avaliação em Educação Física, é uma
das disciplinas práticas do curso de Educação Física. O objetivo dessa disciplina junto aos discentes, é de torná-los aptos a avaliar parâmetros
antropométricos e de aptidão física, detectar fatores de riscos de saúde e desempenho atlético, estabelecendo uma capacidade de diagnosticar,
interpretar resultados e indicar formas de intervenção, em crianças e adolescentes. No entanto, todas as aulas práticas realizadas para essa
disciplina são realizados entre os discentes, jovens e adultos, impossibilitando que se pratique com o público alvo da disciplina. Justificativa: Dessa
forma, o presente projeto justifica-se pela necessidade de vivência prática (e real) dentro da disciplina SDE0121 - Medida e Avaliação em Educação
Física para os discentes do curso de Educação Física (Licenciatura e Bacharelado), do Centro Universitário Estácio Brasília. Objetivos: Esse projeto
visa estabelecer uma vivência prática (e real) em Medidas e Avaliação em Educação Física; conhecer as capacidades físicas e motoras importantes
para o desenvolvimento do Voleibol; conhecer e participar de um trabalho técnico-científico com equipes competitivas; incentivar a prática
(pensar e executar) de pesquisa científica; e integrar disciplinas do curso. Metodologia: Participaram do projeto 58 atletas, entre 10 à 21 anos, de
diferentes categorias de voleibol feminino, pertencente as categorias de base de equipe profissional de nível nacional de Brasília (DF). O processo
de avaliação iniciou com o recolhimento do termo de consentimento e aplicação de anamnese com objetivo de realizar triagem de atletas. As
avaliações foram executadas pelos discentes (n=45) do Centro Universitário Estácio Brasília, realizadas na forma de circuito (13 estações), onde os
atletas passaram por todas estações. Cada estação continha 3 discentes. Foram avaliadas os seguintes parâmetros: 1) antropometria: mensuração
de peso, altura, envergadura, dobras cutâneas, circunferência, diâmetros ósseos; 2) aptidão física: mensuração do desempenho em flexibilidade,
flexão de braços, exercícios abdominais, salto horizontal, agilidade, velocidade, salto vertical de ataque e bloqueio. Através da coleta de dados foi
possível calcular parâmetros de saúde e de desempenho, acompanhado de referenciais validados. Resultados e Considerações Finais: Além da
vivência prática com as avaliações, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer os resultados das avaliações, e as diferenciações entre as atletas
e suas categorias nos âmbitos de saúde e desempenho atlético. Para a equipe avaliada, os resultados foram entregues na forma de relatórios
individualizados (para as próprias atletas) e dados gerais (para os treinadores de cada categoria), com análise comparativa entre as atletas e atletas
de alto nível. Além disso, os resultados desse projeto somaram 6 apresentações diferentes em congressos nacionais, o desenvolvimento de um
TCC (em andamento), e um artigo submetido para revista internacional (qualis A1). Com tudo isso, podemos concluir que o projeto alcançou
resultados satisfatórios no tocante a tríade da Universidade: o Ensino, a Extensão e a Pesquisa.
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RESUMO
Objetivo: identificar e analisar as necessidades de atualização do conhecimento dos enfermeiros sobre o atendimento à Parada Cardiorrespiratória
(PCR) propondo medidas para a sua implementação. Métodos: Trata-se de uma pesquisa-ação, desenvolvida no Pronto Socorro de uma Instituição
pública de alta complexidade e em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizadas na cidade de Belo Horizonte-MG. A população foi de 53
profissionais do quadro total de enfermeiros de ambas as unidades de atendimento, Pronto Atendimento e UPA. Destes foram excluídos 6, por
envolvimento com a pesquisa, férias, licença médica e licença maternidade, restando 47. Dos 47 enfermeiros, 10 tiveram disponibilidade nos
meses de julho e outubro de 2017 para participar da pesquisa através do treinamento e respondendo o questionário de coleta de dados. A equipe
do treinamento foi constituída por 1 médico, 1 enfermeira e 1 fisioterapeuta no mês de julho de 2017, e ocorreu em duas datas com dois turnos
(manhã e tarde) em cada data, devido a disponibilidade dos participantes, assim dividido em quatro grupos diferentes com quantidade similares de
participantes e aconteceu em salas com equipamentos e estrutura física adequados que dispuseram condições para o mesmo. O treinamento teve
duração de cinco horas, dividido em uma parte teórica, abordando o Suporte Básico e Avançado de Vida e as atualizações de 2015, e uma parte
prática, envolvendo a identificação de PCR, compressões torácicas, ventilação, drogas e vias de administração, ritmos cardíacos chocáveis e não
chocáveis. A coleta de dados foi realizada através da aplicação de um questionário semiestruturado, já validado e adaptado conforme as
atualizações de 2015 do Guideline para RCP, contemplando duas partes: a primeira com 10 questões abertas com o perfil profissional do
enfermeiro, a segunda com 12 questões fechadas relacionadas ao conhecimento do enfermeiro sobre as atualizações PCR/RCP e 1 sobre a
avaliação do treinamento. O questionário foi aplicado em três momentos, antes do treinamento (pré-teste), logo após (pós-teste) e decorridos três
meses (3 meses). A análise foi feita através do programa IBM SPSS Statistics versão 24. A caracterização do formulário de coleta foi realizada
através da frequência observada, porcentagem, valor mínimo, máximo, mediana, média e desvio padrão. A ANOVA avaliou a diferença entre as
médias das porcentagens das respostas entre as três fases (pré-teste, pós-teste e 3 meses). E quando houve significância (p<0.050) o teste de
Tukey apresentou as diferenças entre os pares. O teste Exato de Fisher comparou as proporções de acertos entre as avaliações e também entre o
contato com a situação de PCR. A regressão linear simples verificou a associação da média das porcentagens das respostas com o contato com a
situação de PCR, tempo de formado, tempo de atuação do profissional e a atualização sobre o assunto. O nível de significância adotado em todas
as análises foi de 5%. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição (CAAE: 66735317.0.0000.5129) segundo a Resolução
466/12, e após esclarecimento sobre o estudo os participantes que aceitaram participar da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre
Esclarecido. Resultados: Calculou-se que a média de acertos antes do treinamento foi 69,60%, passando para 76,80% depois do treinamento e
após 3 meses 80,70%, sendo que algumas questões da atualização da American Heart Association (2015) teve a queda no numero de acertos após
03 meses. Conclusão: É de extrema importância a capacitação contínua dos enfermeiros, para melhor atendimento a PCR e melhor desempenho,
contribuindo assim para a sobrevida da população atendida.
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RESUMO
A Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) apresenta-se como um problema a nível mundial, pois nenhuma unidade hospitalar chega a número zero de
infecção. Diante disso, levantou-se o seguinte problema: Quais fatores contribuem para o diagnóstico de infecção de sítio cirúrgico do Hospital de
Emergência de Macapá/AP? O presente artigo teve como objetivo identificar as contribuições da enfermagem no controle da infecção de sítio
cirúrgico no Hospital de Emergência de Macapá/AP, dando ênfase aos agentes causadores de infecção hospitalar, bem como as medidas tomadas
pela enfermagem no controle da infecção de sitio cirúrgico antes e após o procedimento cirúrgico, além de identificar os diagnósticos
provenientes dessa infecção. Para tanto se realizou uma pesquisa com abordagem quantitativa com profissionais que atuam no Centro Cirúrgico e
Clinica Cirúrgica do Hospital de Emergências de Macapá, sendo os dados coletados através de um questionário do tipo fechado, com intuito de
alcançar os objetivos propostos. Os aspectos éticos e legais obedeceram aos critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, passando por
avaliação da Plataforma Brasil e obtendo parecer de aprovação sob o nº. 2.294.728 através do CEP/SEAMA. Fizeram parte da pesquisa os Técnicos
de Enfermagem e Enfermeiros que atuam no Centro Cirúrgico e Clinica Cirúrgica do Hospital de Emergência de Macapá. No Centro Cirúrgico atuam
trinta e cinco profissionais, sendo vinte e oito técnicos de enfermagem e sete enfermeiros. No entanto, fizeram parte da pesquisa, vinte e três
profissionais, dezenove técnicos de enfermagem e sete enfermeiros, enquanto que doze profissionais não fizeram parte da pesquisa, pelos
seguintes motivos: ausentes do hospital estavam de férias ou licença. Na Clínica Cirúrgica atuam sessenta e um profissionais, sendo cinquenta e
um técnicos de enfermagem e dez enfermeiros. Porém, participaram desta pesquisa trinta técnicos de enfermagem e cinco enfermeiros,
totalizando trinta e cinco profissionais que fizeram parte dessa pesquisa e vinte e seis profissionais que não participaram, sendo vinte e um
técnicos e cinco enfermeiros, que não participaram pelos mesmos motivos citados acima. Diante disso, fizeram parte da coleta de dados
cinquenta e oito profissionais, sendo quarenta e nove técnicos de enfermagem e doze enfermeiros. De acordo com os dados coletados, constatouse que dos profissionais entrevistados a predominância foi do sexo feminino: Centro Cirúrgico com 69,5% e Clinica Cirúrgica com 83%. Já a faixa
etária dos profissionais foi de 32 a 42 anos de idade, no Centro Cirúrgico com 65,2% e na Clínica Cirúrgica com 60%. Relacionado à formação dos
entrevistados, referenciando o dimensionamento de enfermagem a classe de técnico de enfermagem se sobrepõe aos enfermeiros, sendo 78% de
técnicos de enfermagem no Centro Cirúrgico e 68% na Clínica Cirúrgica. No item tempo de atuação o período de 01 a 10 anos foi o mais citado,
sendo 74% deste período de atuação no Centro Cirúrgico e 80% na Clínica Cirúrgica. Os resultados da pesquisa mostraram que os agentes
causadores da infecção do sítio cirúrgico estão relacionados tanto com a atuação do próprio profissional que não utiliza as técnicas adequadas de
controle, pois durante o período da pesquisa foi constatado que uma série de procedimentos, tais como: a lavagem das mãos, assepsia do sítio
cirúrgico; degermação de mãos e braços; uso de luva estéril; exposição dos materiais cirúrgicos; uso de Equipamentos de Proteção Individual, uso
de adornos e aparelhos celulares; uso de fone de ouvido, etc., bem como com a infraestrutura do local, que se apresenta parcialmente
comprometida, podendo desencadear a infecção do sítio cirúrgico.
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RESUMO
Doxorubicina é um quimioterápico eficaz, mas a sua utilização é limitada pela cardiotoxicidade dependente da dose cumulativa que resulta no
estresse oxidativo vascular, causado pelo desequilíbrio entre os sistemas de defesa antioxidante com predomínio dos oxidantes, culminando no
surgimento de danos celulares. Mediante o exposto, é fundamental a busca de soluções para a minimização dos efeitos cardiotóxicos causados
pelo uso da Doxorubicina em pacientes oncológicos. Objetivo: Verificar a ação da Diosmina associada à Doxorrubicina nos níveis de enzimas
antioxidantes. Metodologia: Estudo experimental, realizado em 2018, Aracaju/SE. A mostra foi composta por ratos Wistar, pesando entre 250 e
300 g. Foram divididos em três grupos: grupo controle para os animais que receberam o veículo, grupos de animais que receberam Doxorrubicina
e grupo de animais foram pré-tratados com diosmina e receberam Doxorrubicina. Os animais foram pré-tratados com diosmina na dose de
50mg/kg uma vez por dia, durante sete dias consecutivos por via oral. O grupo controle foi tratado com tampão fosfato e dimetilsulfóxido, e os
que receberam Doxorrubicina foram submetidos à uma injeção intraperitoneal de 20mg/kg após uma hora do último tratamento com a diosmina.
As atividades das enzimas antioxidantes superóxido dismutase e catalase foram investigadas em segmentos de artéria aorta torácicas, nos animais
que receberam doxorrubicina e animais pré-tratados com diosmina e que também receberam doxorrubicina. Para as enzimas as medidas foram
verificadas em espectrofotômetro e as atividades da enzima foram expressa pela diferença da variação das absorbâncias. Os hidroperóxidos totais
foram analisados em leitor de microplaca a 570 nm, a quantificação foi expressa em mol/L. Resultados: Os resultados demonstram uma redução
da atividade da enzima superóxido dismutase em animais com injeção de doxorrubicina, ação que não ocorreu no grupo que recebeu o prétratamento com diosmina. Quanto à catalase ocorreu um aumento na atividade dessa enzima em anéis de aorta torácica em animais submetidos
ao pré-tratamento com diosmina e doxorrubicina. Os resultados demonstram a formação dos hidroperóxidos totais em anéis de aorta torácica de
animais submetidos a doxorrubicina e também os que foram pré-tratados com diosmina e expostos a administração intraperitoneal de
doxorrubicina. Não ocorreu nenhuma alteração na formação de hidropróxidos totais entre os grupos. Conclusões: A associação da Diosmina a
Doxorrubicina melhora os níveis das enzimas antioxidantes superóxido dismutase e catalase.
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RESUMO
O presente estudo tem como tema, Alzheimer, como linha de pesquisa aspectos do envelhecimento e como área predominante a saúde do adulto
e do idoso. O objeto de estudo é a assistência do enfermeiro ao cuidador de pessoas com doença de Alzheimer no âmbito domiciliar, tendo como
objetivo geral: identificar ações do enfermeiro que diminuam a sobrecarga de cuidado ao cuidador de idosos com DA. A pesquisa justificou-se de
forma a instruir e determinar sobre como o profissional enfermeiro pode, utilizando a sistematização de assistência em enfermagem, executar
ações de assistência e acolhimento ao cuidador de idosos com Alzheimer, de forma que essa estratégia possa ajudar a preservar sua saúde, evitar
fatores de estresse, transferir conhecimento e habilidade em exercer o cuidado, identificar sinais e sintomas de Sobrecarga e realizar condutas que
a diminuam. Essa implementação presta uma assistência de forma indireta ao paciente, uma vez que seu cuidador estará instruído e com a saúde
preservada otimizando seus cuidados ao mesmo, e também aos demais familiares, pois o planejamento visa também reforçar o vínculo familiar e
de forma primária ao cuidador, suprindo as suas necessidades. Em razão disso, o método da pesquisa se baseia em um levantamento bibliográfico,
qualitativo e descritivo, tendo como proposta ampliar os conhecimentos da comunidade científica sobre a influência do cuidado no cotidiano do
cuidador do paciente com Doença de Alzheimer. Em seguida, após realizarmos uma seleção de artigos conforme critérios posteriormente
mencionados, analisamos e discutimos o conteúdo dos mesmos, observando que o cuidador de idosos com DA, por conta de fatores emocionais e
as circunstâncias ao qual é exposto devido à situação, é suscetível a desenvolver a Sobrecarga de Cuidado. Conclui-se, então, que o Cuidador pode
ter seu estado de saúde influenciado por fatores decorrentes da DA e de sua manifestação clínica no idoso, podendo ter problemas relacionados
ao envolvimento emocional, sentimentos de angústia e impotência, assim como a influência das características da doença e de sua progressão,
isso tudo, acarretando em desgaste físico e emocional, estresse prolongado, vulnerabilidade biológica, aumento de riscos, entre outros problemas.
Contudo, observamos a necessidade da criação de um instrumento com o intuito de amparar e auxiliar o cuidador, fazendo com que ele conheça o
que é a Sobrecarga e sua manifestação clínica. Além disso, através de uma Cartilha Informativa voltada para o Cuidador de Idosos com Doença de
Alzheimer, apresentar informações simplificadas para que o mesmo compreenda e possa praticar em sua vida.
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RESUMO
Buscou-se enfatizar o papel do enfermeiro intensivista na prestação da assistência de enfermagem aos pacientes internados em Unidade de
Terapia Intensiva, e que possivelmente no cotidiano de suas competências profissionais exerce o papel de advogado deste paciente. OBJETIVO:
Descrever através da literatura o exercício do enfermeiro intensivista perante a advocacia do paciente. METODOLOGIA: Utilizou-se a metodologia
de revisão integrativa da literatura, para a formulação da questão norteadora da pesquisa optou-se pela utilização da estratégia PICO. Para chegarse ao problema do artigo e formulação da questão norteadora, utilizou-se a estratégia PICO: que pode ser utilizada para construção de questões
de pesquisa de naturezas diversas, oriundas da clínica, do gerenciamento de recursos humanos e materiais, da busca de instrumentos para
avaliação de sintomas, entre outras. PICO representa um acrônimo para Pacientes, Intervenção, Comparação e “Outcomes” (desfecho). Dentro da
Prática Baseada em Evidências esses quatro componentes são os elementos fundamentais da questão de pesquisa e da construção da pergunta
para a busca bibliográfica de evidências RESULTADOS: Foram utilizados vinte e duas referencias para composição da revisão integrativa da
literatura, destas, treze artigos científicos em português, sete artigos científicos em inglês, e duas resoluções, as quais estavam disponíveis na base
de dados da: SCIELO (nove artigos) sendo 40,90% do total; MEDLINE (cinco artigos) totalizando 22,72%; PUBMED (quatro artigos) sendo 18,18%;
BDENF (dois artigos) sendo 9,1%; COFEN (uma resolução) 4,55% e CFM (uma resolução) 4,55%. A categorização da discussão se deu através de três
categorias: Categoria 1: Deliberações necessárias em defesa do paciente. Categoria 2: Experiência profissional versus advocacia do paciente.
Categoria 3: Efeitos da advocacia do paciente no enfermeiro intensivista. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Está revisão integrativa da literatura evidenciou
que o processo de advogar pelo paciente como uma competência do profissional que o assiste ainda está em um processo de construção de
saberes e responsabilidades, visto que a literatura nos esclarece perfeitamente todas as atividades realizadas por tais profissionais sendo de
advocacia, pois o paciente em um leito, hospitalizado, e em um ambiente privativo como a UTI necessita de alguém que fale por ele em
determinados momentos, que expresse a sua vontade durante o estudo de seu caso. Tal advocacia necessita de um profissional comprometido
com o cuidar, sobre tudo com habilidades para transmitir informações, com sensibilidade, clareza, e que tenha capacidade para negociação. Os
valores pessoais e as sua crenças foram outro ponto evidenciado na pesquisa que tal profissional deve possuir. Além da qualificação profissional e
a experiência com essa competência sem duvida ajudará na resolução de conflitos. Destaca-se ainda a dificuldade na tomada de decisão por parte
dos enfermeiros, visto que o mesmo enfrenta dilemas éticos, onde a assistência do paciente não compete somente a este profissional e sim a uma
equipe multiprofissional. Tais enfermeiros não reconhecem os fatores negativos do exercício da advocacia do paciente, também foi verificado na
literatura. Por fim, respondendo a questão norteadora: Como o enfermeiro vem exercendo a advocacia do paciente no contexto da terapia
intensiva? Foi evidenciado que as atitudes diárias de assistir o paciente na sua plenitude nada mais e que advogar por tal paciente, porém muitos
enfermeiros não identificam tal conduta com advocacia, e quanto instigada na literatura se o profissional advogaria pelo paciente, a negativa e o
medo dos conflitos éticos são os mais evidenciados.
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RESUMO
A disfagia trata-se de alterações no processo de deglutição, caracterizada pela dificuldade de deglutir o bolo alimentar no trajeto da orofaringe até
o estômago. Dentre os sintomas encontram-se regurgitação nasal, tosse, fala nasalada, engasgamento, alterações da fala e dispneia. Objetivo:
Descrever anatomicamente o idoso acometido por disfagia e como ela se manifesta. Método: Trata-se de pesquisa de revisão bibliográfica,
realizada no período de Fevereiro a Abril de 2018, em artigos científicos publicados nos anos de 2008 à 2018, a partir de pesquisas realizadas nos
sites de pesquisa da internet e nas base de dados LILACS, SCIELO e UNICAMP através das palavras-chaves: Disfagia, e idoso. Realizaram-se ainda
pesquisas nas bibliotecas físicas e virtual do Centro Universitário Estácio do Ceará. Resultados: A pesquisa mostra que quanto ao local acometido, a
Disfagia pode ser de dois tipos sendo eles: Disfagia Orofaríngea, caracterizada pela dificuldade de iniciar a deglutição; e a Disfagia Esofaríngea em
que se caracteriza pela retenção do alimento no trajeto até o estomago. Ambas podem ser agravadas pelo sedentarismo, má alimentação e
fatores extrínsecos como doenças-crônico degenerativas. O paciente com Disfagia fica sujeito ao risco de aspiração o que pode causar vir a causar
uma pneumonia aspirativa. Considerações finais: Com o processo natural do envelhecimento o idoso precisa adaptar-se as alterações
morfológicas, fisiológicas e psicológicas decorrentes desse processo. A disfagia é uma dessas alterações em que sua identificação se realiza através
de anamnese, histórico clínico, avaliação estrutural e funcional da deglutição e algumas vezes avaliação instrumental. O tratamento deve ser
empreendido por uma equipe multidisciplinar de saúde, onde o enfermeiro pode atuar observando a evolução do paciente e as possíveis
complicações clínicas decorrentes dessa problemática, além de também passar orientações ao paciente para que o mesmo possa realizar a
promoção do autocuidado.
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RESUMO
As novas práticas de atenção psicossocial exigem a adoção de novos modos de cuidado. A inclusão das ações de saúde mental na atenção básica é
uma possibilidade para ampliar o acesso e de um cuidado integral aos usuários. Nesta perspectiva, o Apoio Matricial em saúde mental é entendido
como um recurso eficaz para este fim. O desenvolvimento do Apoio Matricial em Saúde Mental configura outros arranjos organizacionais dos
serviços de saúde, onde a disponibilidade para o novo é imprescindível para a adoção de práticas diferentes das adotadas até então. Práticas que
permitam um deslocamento dos saberes e das posições dos profissionais tanto da Atenção Básica quanto dos de Saúde Mental. Objetivos: Analisar
na produção científica brasileira entre 2011 e 2017 artigos relacionados a temática do Apoio Matricial em Saúde Mental e identificar na literatura
pesquisada como ocorre o Apoio Matricial em Saúde Mental. Métodos: Revisão Integrativa abrangendo produções científicas nacionais sobre o
tema abordado a partir das palavras-chave “apoio matricial” e “saúde mental”, na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde. Resultados e
discussões: Foram selecionados 25 artigos, que expuseram o potencial de construção de novos saberes e práticas assistenciais na Saúde Mental. O
Apoio Matricial ainda se encontra em processo de consolidação, apesar dos entraves relacionados ao seu desconhecimento por parte das equipes
de saúde da família. As articulações entre os dispositivos de saúde da rede acontecem, normalmente quando há a tentativa de compartilhamento
da responsabilidade sanitária. A falta de instrumentos assistenciais nos manejos dos casos de saúde mental, aumenta a percepção de
descontinuidade do cuidado. Consequentemente os profissionais da Estratégia de Saúde da Família acabam por precipitar alguns
encaminhamentos ao CAPS, afetando diretamente o processo de acessibilidade ao próprio serviço especializado. Considerações finais: Apesar de
ser entendido como possibilidade assertiva e eficaz de promoção de saúde integral em saúde mental, o apoio matricial ainda encontra obstáculos
em sua consolidação, relacionados principalmente à qualificação profissional e ao desconhecimento de seu conceito.
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RESUMO
Uma das maiores buscas por atendimento nas redes de urgência e emergência são pelas pessoas que sofrem de transtornos mentais, sendo este
tipo de demanda atendida pela equipe multidisciplinar que realizarão os primeiros-socorros, de forma ágil, principalmente quando há tentativa de
suicídio. O papel da emergência em saúde mental, nestes casos tem sido definida conforme as alterações nas políticas de saúde mental, assumindo
novas responsabilidades, assim como a estabilidade da crise e a introdução do tratamento. O presente Trabalho de conclusão de curso teve como
objetivo principal, identificar o papel do enfermeiro e sua atuação frente ao cliente em surto, configurando assim, uma urgência ou emergência
em saúde mental. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que tem como finalidade pesquisar as atribuições do enfermeiro que trabalha na saúde
mental frente às urgências e emergências neste contexto. Foram utilizadas como bases de dados, a saber: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a
Scientific Eletronic Librar Online (SciELO) e livros que abordam o tema em questão. Foram utilizados os descritores “Enfermagem Psiquiátrica”,
“Enfermagem e Saúde Mental”, “Emergência Psiquiátrica” e “Urgência Psiquiátrica”. Foram elencados como critérios de inclusão: acervos
publicados entre 2010 a 2018, até o mês de maio, disponibilizados na íntegra e apresentar a temática de urgência e emergência na abrangência do
território brasileiro, sendo a língua portuguesa escolhida, para fins de apreender o contexto nacional da prática de enfermagem perante as crises
dos clientes portadores de transtorno mental. Como critério de exclusão, acervos que não apresentem o contexto laboral da enfermagem, e sim
de outra categoria profissional. Após a pesquisa nas bases de dados, foram identificados 71 artigos, entretanto atendendo aos critérios de inclusão
e exclusão, foram selecionados 18 e excluídos 53 artigos. A seguir, constam os tópicos mais relevantes abordados pelos artigos selecionados, a
saber: 1) A saúde mental; 2) Urgência e emergência em saúde mental; 3) urgência e emergência em saúde mental e o atendimento pré-hospitalar.
Conclui-se que o atendimento ao paciente com surto psíquico precisar ser realizado de forma ágil, com uma equipe multidisciplinar preparada,
com humanização, considerando os aspectos que levaram este paciente ao atendimento de urgência e emergência, sendo identificados como
principais motivos, a depressão, tentativa de suicídio, uso de entorpecentes, entre outros. Sendo o papel do enfermeiro uma abordagem
estabelecida no relacionamento interpessoal, uso da observação atenta, utilizando-se das técnicas de comunicação terapêutica, tendo atitudes
adequadas que impliquem na condição do cliente. Este tipo de relacionamento é fundamental para um atendimento rápido. Cabe mencionar que
foi identificado, a relevância da capacitação do profissional de enfermagem, as condições do local, bem como a utilização de materiais e
medicações adequados, sendo esse conjunto, primordiais durante o atendimento.
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RESUMO
A atenção à gestantes no sistema penitenciário é uma área de atuação da Enfermagem pouco conhecida no Brasil. Se encontra precária atenção
dada ao tema indica a relevância da investigação sobre questões que envolvem a saúde da mulher durante o pré-natal em ambientes prisionais.
Sabe-se que o enfermeiro ocupa uma posição de destaque na equipe, pois é um profissional qualificado para o atendimento à mulher, possuindo
um papel muito importante na área educativa, de prevenção e promoção da saúde, além de ser agente da humanização. Objetivo: Identificar e
analisar estudos dos últimos dez anos que abordem a assistência do pré-natal prestada em mulheres gestantes que cumprem pena em sistema
prisional nas regiões brasileiras. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa,onde os dados foram coletados no segundo semestre de 2017
através de busca nas bases de dados eletrônicas da Biblioteca Virtual de Saúde e no Google Acadêmico, utilizando os seguintes descritores:
Assistência pré-natal, Gestantes e Prisões. Foram critérios de inclusão dos estudos na pesquisa: estudos divulgados na língua portuguesa;
publicados em periódicos nacionais no período compreendido entre 2007 a 2017 e disponibilidade de texto na íntegra. Foram encontrados 23
artigos da BVS e 39 do Google Acadêmico, dos quais foram selecionados 08 para análise. Resultados: No que se refere à pesquisa realizada,
observa se uma deficiência na saúde do sistema penitenciário, sobretudo no que se refere a assistência pré-natal uma vez que essas mulheres
encarceradas também são amparadas pela lei no direito a saúde, tendo em vista que a população carcerária reflete importância epidemiológica e
sanitária ao país, o que é mais preocupante quando se trata de gestantes, reforçando repensar na necessidade da atenção à saúde do sistema
prisional. Conclusão: Frente ao exposto, observa-se a necessidade de realização de mais estudos sobre a temática, que gestores e outros
servidores percebam a importância de uma assistência à saúde das mulheres encarceradas, principalmente aquelas que vivenciam a gestação no
ambiente prisional e que os profissionais de saúde estejam aptos para realizar uma assistência adequada e de qualidade.
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RESUMO
Ao longo dos anos, houve uma mudança no perfil epidemiológico e demográfico da população brasileira e essa tendência é percebida pelo
aumento da expectativa de vida, e o surgimento de doenças inerentes a longevidade, como as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), que
aumentam a probabilidade de internações hospitalares. Neste contexto, o Time de Resposta Rápida (TRR) teve seu inicio da década de 90 na
Austrália, e trabalha com objetivo de avaliar, estabilizar e promover o tratamento pacientes internados fora do ambiente da Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), é formado por uma equipe multidisciplinar que atua no atendimento a pacientes gravemente enfermos, tendo o enfermeiro como
membro atuante que presta cuidados nas unidades de internação a nível de urgência e emergência, provendo uma intervenção rápida e efetiva,
com o propósito de reduzir as transferências de pacientes para a UTI,objetivando a redução da morbimortalidade. O presente trabalho de
conclusão de curso teve como objetivo, delinear o papel e a relevância do profissional enfermeiro dentro do TRR, abordando o tema e ampliando
os conceitos direcionados para esse tipo de atendimento. Foram pesquisados artigos científicos através das bases de dados, a saber: Scientific
Eletronic Library Online (SciELO), da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), National Center for Biotechnology Information (NCBI), em sites eletrônicos
do Ministério da saúde Biblioteca do Centro Universitário Estácio, bem como livros especializados no tema e legislações, utilizando os descritores:
“Time de Resposta Rápida”, “Urgência”, “Emergência”, “Enfermeiro” e “Longevidade”. Para impedir citações que não abarcam a temática
proposta, foi eliminado tudo que não estivesse diretamente ligado à temática proposta. Cabe ressaltar que é possível encontrar um grande
número de publicações internacionais sobre o presente tema, entretanto, o mesmo é escasso na produção brasileira. Foram critérios de inclusão:
acervos publicados entre 2010 a 2017, disponibilizados na íntegra, disponibilizados na língua portuguesa e/ou inglesa. Como critério de exclusão,
os acervos que não apresentassem em nenhum momento o contexto da prática laboral do profissional enfermeiro. Após identificação e seleção
dos acervos, foram identificados 60 artigos e a partir da leitura do título, introdução e resumo, levando em conta os critérios de inclusão, foram
selecionados 36 artigos nacionais e internacionais, disponíveis na integra. Os resultados foram sumarizados nos tópicos mais relevantes abordados
pelos artigos, sendo eles: 1) Histórico de urgência e emergência no Brasil; 2) A longevidade associada às doenças crônicas e 3) O Time de Resposta
Rápida. Conclui-se que com o aumento da possibilidade de pessoas evoluírem para um evento potencialmente grave, e entrarem em uma unidade
hospitalar, tornou-se cada vez mais relevante ter uma equipe bem treinada para dar o suporte a essas pessoas, que muitas vezes chegam para
uma linha terapêutica e acabam por evoluírem para diversas complicações. Com a criação dos TRRs, houve melhora a sobrevida dos pacientes
assistidos, através dos sinais de alerta, o time pode ser acionado, e os membros dessa equipe promovem intervenções terapêuticas, objetivando a
diminuição de possíveis transferências para as UTIs, trabalhando assim, para a diminuição da morbimortalidade. O enfermeiro atuante no TRR,
tem o seu papel pautado na avaliação, focando nos sinais clínicos que mostram a gravidade ou descompensação clínica, provendo uma rápida
avaliação, objetiva e resolutiva, através do exame físico direcionado à instabilidade encontrada, que pode ser decisiva para se evitar um desfecho
clínico indesejável. Em síntese, que a presença do enfermeiro nos TRRs é relevante, sendo da competência desse profissional a articulação
coordenação e supervisão as ações de enfermagem ali prestadas, bem como de toda equipe.
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RESUMO
O sono é considerado um dos processos fisiológicos fundamentais para a manutenção da saúde e restauração corporal, mental e comportamental.
Diferentes fatores, tanto endógenos como os exógenos podem afetar seu padrão, e considerando o observado para estudantes de nível superior
estes últimos podem apresentar uma forte influência na sua qualidade de vida e desempenho. Por este motivo, o presente trabalho visou avaliar
os indicadores de qualidade de sono de estudantes na Faculdade Estácio Europan, visando futuramente correlaciona-los com o desempenha
acadêmico. O projeto previamente foi submetido ao Comitê de Ética da Instituição e aprovado, com todos os participantes que voluntariamente
aceitaram participar tendo assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Compuseram a população os alunos do 3º semestre de
Engenharia Civil e Engenharia de Produção, com 20 alunos de Engenharia de Civil e oito de Engenharia Produção tendo aceito o convite para
participar. O instrumento utilizado foi uma versão validada, traduzida e adaptada aos padrões brasileiros do Índice de Qualidade do Sono de
Pittsburgh. Na versão em Português do Brasil, a pontuação de seus 7 itens tem uma confiabilidade total de 0,83, indicando um alto grau de
consistência interna. A soma das pontuações para estes componentes produz uma pontuação global, que varia de 0 a 21, a partir da qual a maior
pontuação indica a pior qualidade do sono. Estudantes que apresentaram escores superiores a cinco pontos foram classificados como maus
dormidores. Em média, os voluntários apresentaram 6,6 horas de sono diário, com este valor sendo de 6,3 horas para Engenharia civil e de 6,9
horas para Engenharia de Produção. Quanto a este indicador, o pior cenário observado entre os voluntários de Engenharia Civil se devem aos 16%
que dormem menos de 4 horas diárias (mínimo de 2,5 horas), grupo que também incluiu um aluno cujo valor diário foi de 12 horas de sono (5%).
Quanto ao tempo para conseguir dormir, no geral os entrevistados levaram pouco mais de 20 minutos, com este valor sendo de 15 minutos para
os alunos de Engenharia de Produção e de 23 minutos para os de Engenharia Civil. No geral, a maioria dos voluntários, 63%, não foi classificada
como mau dormidor, com este indicador apresentando os melhores valores entre os voluntários de Engenharia de Produção (87,5%). Porém, para
os entrevistados de Engenharia Civil 47,4% dos avaliados apresentaram alteração (scores acima de 5), e em 21% do total os scores observados
foram maiores do que 10 (máximo de 17). Estes resultados permitem concluir que um percentual considerável de alunos apresenta padrão de
sono alterado. Este, reflete as consequências do hábito de dormir mais tarde, neste caso para se enquadrar ao horário de aula estabelecido, com
os estudantes ficando mais propensos a alterações no seu ciclo de vigília/sono e tornando-se expostos a problemas consequentes deste padrão.
Isto é preocupante, pois tais problemas estão relacionados a sintomas de ansiedade e depressão bem como ao uso de tabaco, álcool e outras
substâncias nocivas à saúde. Atualmente, estudos têm demonstrado que a curta duração do sono (inferior a sete horas) traz uma forte associação
com a mortalidade em geral, principalmente por doenças cardiovasculares e Diabetes Mellitus tipo 2 e, também, que tanto sujeitos que dormem
muito (mais de nove horas) como os que dormem pouco (menos de sete horas) têm suas chances de vida diminuídas. Ainda, no contexto
educacional, um padrão de sono alterado pode ocasionar alterações no desempenho de algumas habilidades cognitivas (cálculos, memória,
raciocínio lógico e tomada de decisões), as quais são essenciais para a formação acadêmica. Em função disso, a geração e conhecimento deste tipo
de informação é essencial para que instituições acadêmicas possam contribuir com a melhora deste quadro ou pelo menos de suas consequências,
como por exemplo ofertando programas de reforço em horários alternativos.
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RESUMO
Para muitos os hábitos alimentares vêm se tornando cada vez mais inadequados, o que pode resultar em consequências significativas no estado
nutricional e na saúde dos indivíduos. Esse quadro é comum entre a maioria dos universitários, uma vez que estão mais preocupados com o
desempenho acadêmico e com sua rotina diária sobrecarregada. Em função disso, estes geralmente acabam não apresentando uma alimentação
saudável ou mesmo um regime de atividades físicas, o que os expõem ao risco de doenças crônicas. Neste contexto, este trabalho teve como
objetivo levantar informações sobre o padrão alimentar, índice de massa corporal (IMC), índice de adiposidade corporal (IAC) e principais
problemas de saúde, visando futuramente avaliar seu efeito no desempenho acadêmico. A população estudada foi composta pelos alunos dos
cursos de Gestão de Recursos Humanos e de Publicidade e Propaganda do terceiro semestre da Faculdade Estácio Europan. Se dispuseram a
participar da pesquisa oito alunos do curso de Gestão de Recursos Humanos (RH) e 16 alunos de Publicidade e Propaganda (PP), totalizando 24
alunos. O projeto previamente foi submetido ao Comitê de Ética e aprovado, com todos os participantes tendo assinado o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Para a obtenção dos dados foi utilizado um instrumento validado constituído por questões sobre freqüência
alimentar, número de ingestão de frutas por dia, doenças crônicas pré-existentes ou recorrentes, também sendo realizadas as medidas
antropométricas (peso, altura, cintura e quadril) a fim de calcular o IMC e o IAC. Segundo os resultados, os alunos de ambos os cursos relataram
problemas de saúde importantes, como hipertensão, problemas cardíacos, asma, bronquite e diabetes, sendo estes observados em 75% dos
voluntários de RH e 37% dos de PP, alunos geralmente de melhor classe econômica. Em termos de peso, tanto considerando o IMC como o IAC, a
maioria dos voluntários de RH se apresentou dentro da classificação adequada, com o percentual de sobrepeso para o IMC sendo de 37,5% dos
entrevistados, enquanto que para o IAC 12,5% foram classificados em sobrepeso e outros 12,5% em obesidade. Já para os voluntários de PP,
menos da metade se apresentou dentro da classificação adequada, tanto em termos de IMC como IAC. Para o IMC, 12,5% apresentaram baixo
peso, 37,5% sobrepeso e 6,25% obesidade grau I. Já em termos de IAC, metade foi classificada em sobrepeso e 12,5% em obesidade. Na avaliação
da alimentação dos alunos de PP, 6,25% relataram realizar apenas uma refeição completa diária, com 37,5% realizando duas, outros 37,5%
indicando três refeições, e 18,75% mais refeições. Já para RH, a maioria dos entrevistados indicou somente uma ou duas refeições diárias
completas (37,5% para cada opção), enquanto 12,5% realizam três refeições completas e outros 12,5% realizam mais refeições. Quanto ao
consumo de frutas, metade dos entrevistados de RH relataram não consumir qualquer tipo de fruta, com 25% consumindo apenas uma fruta por
dia e outros 25% três frutas por dia. Este cenário foi um pouco melhor para os voluntários de PP, com 25% não consumindo qualquer tipo de fruta,
37,5% pelo menos uma fruta por dia, 12,5% duas frutas e outros 25% consumindo três frutas diariamente. Estes resultados permitem concluir que
dentre a amostra avaliada foram observadas alterações negativas consideráveis em relação aos parâmetros avaliados, com a maioria dos
voluntários estando fora de seu peso ideal, o que provavelmente é resultado da má alimentação (e.g. menor número de refeições completas do
que o indicado, baixo consumo de frutas). Diante da sobrecarregada e saturada rotina de universitários, é de fundamental importância uma
melhor compreensão sobre as consequências do estilo de vida de cada um, e o presente estudo visa futuramente, divulgar os principais resultados
obtidos em campanhas, promovendo a conscientização, e oferecendo alternativas para melhoramento da qualidade de vida destes indivíduos.
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RESUMO
A Gangrena de Fournier, também conhecida como fascite necrotizante, é uma infeccao grave, polimicrobiana, de atuação harmoniosa e com
rápida progressão, que acomete nas regiões perineal, perianal e genitálias. Estudos publicados têm mostrado o alto índice de morbimortalidade
caso não haja o tratamento precoce. Sua incidência é mais freqüente em homens entre a segunda e sexta década de vida. Levando-se em conta a
sua severidade, ratifica-se a importância de práticas assertivas dos profissionais enfermeiros no cuidado direto do cliente. Objetivou-se levantar as
evidências cientificas que versem sobre os cuidados de enfermagem na gangrena de Fournier. Estudo de revisão integrativa de literatura. Como
questão norteadora estreitou-se: Quais as evidências disponíveis sobre os cuidados de enfermagem nos casos de Gangrena de Fournier? A coleta
de dados foi realizada no período de setembro de 2017 à maio de 2018, nas bases LILACS, BDENF, IBECS e PUBMED, através descritores Gangrena
de Fournier, Cuidados de Enfermagem e Cicatrização. Na seleção dos estudos optou-se por incluir artigos no intervalo temporal de 2013 a 2018,
disponíveis na integra, em inglês, espanhol e português. Foram excluídos os artigos com distanciamento temático sobre Gangrena de Fournier, que
delimitavam os cuidados de enfermagem às feridas crônicas (arteriais, venosas, por pressão e ou neoplásicas), Teses e dissertações. Oito estudos
atenderam os critérios de elegibilidade propostos e tiveram suas evidencias integradas. No tratamento dos dados foi elaborado um quadro em
uma planilha em Excel dispondo: ano, nome do artigo, numero de pacientes, coberturas utilizadas nos procedimentos de curativo, grupo
bacteriológico envolvido, tipo de terapia antibiótica mais utilizada e procedimentos implementados. Dos estudos participantes 05 foram
publicados em língua inglesa, 01 em língua francesa e 02 em língua portuguesa. As origens destes estudos foram: Nigéria, Turquia, China,
Marrocos, Irã e Estados Unidos. O ano de publicação prevalente foi o de 2014 com 03 estudos, e os anos de 2011, 2013, 2015, 2016 e 2018 com 01
estudo cada. A base PUBMED trouxe maiores evidencias com 07 estudos, seguida pela base LILACS com 01 estudo, e BDENF com 01 estudo. As
amostras médias relatadas foram entorno de 11 até 168 participantes. As coberturas mais utilizadas nos cuidados na Gangrena de Fournier foram:
Mel, que mostrou grande eficácia, colaborando com o controle do processo inflamatório e do edema, destruindo as bactérias, efetuando o
desbridamento de zonas necróticas e uma melhor cicatrização da ferida. A Matriz Dérmica Acelular Xenogênica (suína) que promove o
crescimento de tecidos de granulação na cicatrização da Gangrena de Fournier através da proliferação de fibroblastos e de células endoteliais,
ordenando o crescimento capilar e prevenindo efetivamente infecções. Na limpeza da ferida estudos evidenciaram o uso de peróxido de
hidrogênio, Povidona-Iodo, soro fisiológico e de antibacterianos locais (como a sulfadiazina de prata). O grupo bacteriológico mais relatado foi o
de bactérias gram-negativas: Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Klebsiella Pneumoniae e de bactérias gram-positivas: Stafilococcus
Aureus, Streptococcus Pneumoniae, Enterococcus Fecalis. Três estudos, não especificaram o grupo bacteriológico presente. Os procedimentos
implementados nos cuidados do paciente com gangrena de Fournier foram: Oxigenoterapia Hiperbárica, Antibióticoterapia, cuidados pósdesbridamento cirúrgico, retalhos e enxertos; curativo por pressão negativa, cuidados com colostomia, cateterismo uretral e cuidados na correção
do distúrbio hidroeletrolítico. Conclui-se que é necessário que os enfermeiros possuam conhecimento técnico-científico e estejam atualizados em
relação às condutas a serem executadas, coberturas a se utilizar e produtos existentes no mercado. Além disso, o papel do enfermeiro transpassa
os aspectos técnicos englobando a oferta de um suporte emocional ao cliente.

Título:

CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: O ENFERMEIRO CONTRIBUINDO NA PROMOÇÃO
282
DA QUALIDADE DE VIDA

Autor(es) Cleide Magalhães Dias; Dandara Ferreira Reis; Maria Cleudiane de Souza Santos; Rita Maria de Araújo Costa; Simony da
Silva Oliveira
E-mail para contato: mariacssenfermagem@hotmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Insuficiência cardíaca; cuidados paliativos; Enfermagem
RESUMO
No decorrer do século XXI vem se intensificando a redução da taxa de fecundidade, com isso tem-se o aumento da população idosa, e o
surgimento das doenças crônicas não transmissíveis como a insuficiência cardíaca (IC). Entre os anos de 1996 e 2013 ocorreram mais de 500 mil
óbitos por (IC) no país. Em 2014 aumentaram os custos hospitalares no tratamento de IC, com cifras superiores a R$ 315 milhões de reais. Apesar
do cuidado paliativo ser eficaz na IC, há baixa disponibilidade desses serviços, pois estão concentrados principalmente na região sudeste e
vinculados a instituições oncológicas. O objetivo deste estudo foi discutir a efetividade da ação do enfermeiro nos cuidados paliativos e o seu
impacto na qualidade de vida dos pacientes com IC. Trata-se de uma revisão integrativa de cunho descritivo utilizando artigos oriundos da
Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) nas bases de dados MEDLINE, LILACS e BDENF, adotou-se critério de inclusão: artigos disponíveis em português,
inglês e espanhol, que relatam os cuidados paliativos na insuficiência cardíaca e que descrevem os cuidados paliativos realizados pelo enfermeiro e
o seu impacto na qualidade de vida. Foram excluídos artigos publicados antes 2005 e os que não abordassem os cuidados paliativos realizado pelo
enfermeiro. Foram selecionados 87 artigos e incluídos 14 publicados no período de 2004 a 2018. A partir da coleta e análise de dados ficou
evidenciado que nos cuidados paliativos para o paciente de IC o enfermeiro é responsável por: apoio psicossocial e espiritual ao paciente e ao
familiar, gerenciamento dos sintomas; educação em saúde; uso de instrumentos e questionários de avaliação que trata do conforto de pacientes
ao final da vida; discutir a condição de saúde com os clientes para que assim possam melhorar a tomada de decisão; promover o conforto e
manter o uso equilibrado de medidas intensivas. Conclui-se que os cuidados paliativos maximizam a qualidade de vida, e que pacientes com
insuficiência cardíaca apresentam pouca compreensão sobre a sua condição de saúde, seu prognóstico, e estão menos envolvidos na tomada de
decisão em relação aos pacientes com câncer. Como os serviços de saúde estão mais voltados aos pacientes oncológicos, pacientes cardíacos
apresentam menos acesso aos cuidados paliativos especializados em comparação aos pacientes com doença oncológica.
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RESUMO
A segurança do paciente tem sido considerada como um dos maioires desafios para a qualidade da assistência em saúde. No mundo, estudos tem
evidenciado elevados índices de eventos adversos que contribuem para piora do quadro do paciente e morbimortalidade. As crianças, por não
participarem ativamente do cuidado, sofrem três vezes mais eventos adversos quando comparados aos adultos. Para mudança desse cenário,
desenvolver a cultura de segurança do paciente é fundamental. Nesse modelo, propõem-se um ambiente de comunicação aberta, analise
sistêmica dos erros, apoio ao profissional e aprendizado diante dos eventos adversos ocorridos. Objetivo: Analisar a cultura de segurança do
paciente em hospitais pediátricos. Método: Pesquisa quantitativa realizada com profissionais de saúde que atuam na assistência direta a criança
hospitalizada em três instituições da Região Metropolitana do Cariri, Interior do Ceará, Brasil. Os dados foram coletados entre setembro de 2017 e
fevereiro de 2018, mediante a aplicação do questionário da Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), intitulado Hospital Survey on
Patient Safety Culture - HSOPSC traduzido para o Português e adaptado da versão original em inglês. Esse instrumento avalia 12 dimensões de
cultura de segurança do paciente, e incorpora uma escala sociopsicológica - técnica de escala de Likert, com uma variação em 5 graus de
percepção que vai de “Discordo fortemente” a “Concordo fortemente” e de “Nunca” a “Sempre”. Foram consideradas “áreas fortes da segurança
do paciente” no hospital aquelas cujos itens escritos positivamente obtiveram 75% de respostas positivas (“concordo totalmente” ou “concordo”),
ou aquelas cujos itens escritos negativamente, obtiveram 75% das respostas negativas (“discordo totalmente” ou “discordo”). De modo
semelhante, “área frágeis da segurança do paciente” e que necessitam melhoria foram consideradas aquelas cujos itens obtiveram 50% ou menos
de respostas positivas. Os aspectos éticos e legais foram respeitados, e o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com
parecer número 1.935.510 Resultados: Participaram da pesquisa 148 profissionais, 128 do sexo feminino, 20 do sexo masculino, média de idade
34,5 anos, 21 médicos, 31 enfermeiros, 86 técnicos de enfermagem e oito fisioterapeutas. A maioria (63.5%) atuavam na clínica pediátrica, 16.2%
atuavam na emergência e 20,3% na unidade de terapia intensiva. Das doze dimensões de cultura de segurança do paciente analisadas, apenas três
(“aprendizado organizacional e melhoria mutua”, “trabalho em equipe dentro das unidades” e “passagens de plantão/transferências internas) não
foram classificadas como frágeis pela maioria dos participantes. As dimensões mais frágeis foram “resposta não punitiva ao erro” (89% dos
profissionais), “adequação profissional” (73%), “abertura para comunicação” (70,3%) e “frequência de erros relatados” (69,6%). Com base nisso,
percebe-se que a resposta não punitiva ao erro é uma área que necessita de melhoria imediata, uma vez que, essa sensação impede o relato dos
erros ocorridos na assistência. A notificação dos eventos adversos é fundamental para a cultura de segurança do paciente, a partir do perfil dos
incidentes ocorridos, é possível a implementação de estratégias que melhorem a segurança das instituições. A abertura para comunicação também
está fragilizada nos hospitais estudados, isso impede os trabalhadores de discutirem questões que afetem negativamente os pacientes, e até
mesmo de questionar questões identificadas no dia-a-dia que precisem de melhoria. A maioria também apontou a adequação profissional como
uma área frágil, ou seja, os participantes sentem-se sobrecarregados diante das suas funções e das horas trabalhadas. Conclusão: A cultura de
segurança do paciente em instituições de atenção a criança é considerada frágil, e, portanto, necessitam de melhoria imediata.
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RESUMO
Os medicamentos são utilizados para tratar, curar ou ainda amenizar sintomas provocados por diferentes doenças, sendo a sua utilização muitas
vezes indispensável para a manutenção do tratamento ou até mesmo a cura da enfermidade. Porém, é comum que estes fármacos não sejam
consumidos por completo, gerando um acúmulo significativo nas residências, que termina geralmente com sua destinação ao lixo ou esgoto. Esse
descarte inadequado é realizado pela maioria das pessoas por falta de informação e resulta em riscos ambientais. Dessa forma, o presente estudo
justifica-se pela necessidade de informar e conscientizar a população acadêmica a respeito dos riscos sobre o descarte inadequado dos
medicamentos vencidos ou em desuso. Este trabalho então se propôs a revitalizar o ecoponto existente na instituição e qualificar e quantificar os
medicamentos descartados no ecoponto, avaliando o tipo de impacto que esta medicação poderia causar em caso de descarte inadequado. O
estudo está sendo realizado na Faculdade Estácio Cotia/ Europan, onde em projeto prévio foi estabelecido um ecoponto para a coleta de resíduos
medicamentosos. A estrutura, assim como a sinalização foi reavaliada e ajustada, visando uma melhor visibilidade e acesso pela população local. A
partir desta adequação, os resíduos descartados vêm sendo mensalmente quantificados e classificados quanto às principais substâncias ativas,
validade, veículo e ação biológica, após o que serão encaminhados para a Vigilância Sanitária do município para incineração. Considerando a
revitalização do ecoponto, foi mantida a localização, por ser um ponto de fácil acesso e visibilidade. Porém, visando uma menor possibilidade de
acesso aos fármacos pela população, foi substituído a estrutura para disposição dos fármacos, sendo as lixeiras abertas trocadas por uma caixa de
madeira, mais funda e fechada. Junto da caixa foi disposto um banner que orienta e identifica o ecoponto. Foram coletados no total 1950
fármacos contabilizáveis, sendo 1810 comprimidos, 70 cápsulas, 880 ml de medicamento líquidos dispostos em 27 vidros e 425 gramas de
medicamentos pastosos em 28 bisnagas, total que demonstra a utilização da estrutura pela população. Quanto às classes terapêuticas foram
observados diferentes tipos de ação, sendo os principais os anti-hipertensivo (58%), seguidos dos utilizados para controle da hipercolesterolemia
(6%), diuréticos (5%), anticoncepcionais (4%), anti-reumáticos (3%), analgésicos (2%) e antitérmico (2%). Para muitas destas classes terapêuticas
as consequências do descarte inadequado ainda não foram especificamente descritas na literatura, porém, estudos recentes vêm denominando
estas substâncias de contaminantes orgânicos-traço, e diversos efeitos ambientais vem sendo descritos. Em ambientes aquáticos, por exemplo, os
estrógenos são capazes de gerar alterações fenotípicas em peixes, com machos afetados se tornando produtores de ovos ou inférteis. Nas fêmeas
os efeitos observados resultaram em redução da produção de ovos, e experimentos sugerem como consequência o colapso de populações em
ambientes naturais. Já os efeitos crônicos são ainda menos conhecidos, especialmente considerando a sinergia entre diferentes fármacos. Apesar
disso, sabe-se que, pelo menos em parte, a dificuldade em determinar as dimensões deste problema se deve ao desconhecimento do volume de
fármacos inadequadamente descartados. Neste sentido, o presente estudo conclui que a disposição de um ecoponto acompanhado de sinalização
já é uma iniciativa suficiente para que pelo menos parte da população se sensibilize e altere seu comportamento quanto ao descarte destes
resíduos, se apresentando como uma contribuição positiva para as atuais e futuras gerações.
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RESUMO
A marcha ataxia é resultado da combinação do comprometimento das vias cerebelares e da sensibilidade profunda. O indivíduo tenta ampliar a
base de sustentação, apresentando instabilidade, passos irregulares e um desvio lateral, tendendo a cair para o mesmo lado da lesão, além da
redução na velocidade do passo e tremor na amplitude de movimento. Objetivo: Descrever as principais lesões que causam a marcha ataxia, além
de identificar o principal tratamento utilizado. Método: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, realizada no período de fevereiro à abril
de 2018, em artigos científicos publicados nos anos de 2008 à 2018, a partir de pesquisas realizadas nos sites de busca da internet, através das
palavras-chaves: Marcha ataxia, lesões neurológicas e ataxia cerebelar. Pesquisaram-se ainda no acervo das bibliotecas física e virtual do Centro
Universitário Estácio do Ceará. Resultados: O cerebelo possui uma função fundamental na elaboração dos movimentos, especialmente na
realização da marcha. O controle do movimento, a força executada, o tônus muscular e a estabilidade postural, dependem da integridade do
cerebelo em sintonia com os circuitos fisiológicos corticais e espinhais. Em lesões unilaterais do cerebelo, geralmente ocorre um desvio para o lado
afetado durante a marcha. Como o equilíbrio altera-se bastante é preciso manter a base alargada para sustentação. O Tratamento com
fisioterapeuta busca neutraliza os ajustes posturais e de movimento feitos pelo paciente, para incentivar a estabilidade postural e o desvio
dinâmico de peso, aumentando consequentemente a coordenação dos movimentos. Considerações finais: A ataxia é uma condição progressiva
que ataca o sistema nervoso e pode levar a sintomas como falta de coordenação, dificuldades ao andar e uma tendência a tropeçar. Nesse sentido,
cabe ao enfermeiro elaborar e programar estratégias que melhorem o quadro clínico da doença, além de orientar ao paciente a procura de
especialistas adequados para sua patologia.
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RESUMO
As quedas estão entre os principais eventos adversos a serem prevenidos. O presente trabalho apresenta como tema, as ações do enfermeiro para
minimizar o risco de quedas em idosos no domicílio, visto que entre os pacientes idosos hospitalizados ou em cuidados domiciliares, as quedas
estão entre as causas mais comuns de injúrias, provocando traumas teciduais, fraturas e até mesmo a morte. Apresentamos como problemas da
pesquisa os seguintes questionamentos: Quais os fatores de risco para queda de idosos no domicílio? Como o enfermeiro na Atenção à Saúde
Domiciliar pode atuar para a prevenção dessas quedas? Definimos como objetivo geral: Conhecer os fatores de risco para quedas de idosos no
domicílio e como objetivo específico: Identificar ações que podem ser realizadas pelo enfermeiro na Atenção à Saúde Domiciliar para prevenir
quedas de idosos. Como metodologia utilizamos a pesquisa integrativa, de natureza descritiva com abordagem qualitativa. Foi realizada uma busca
eletrônica na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com os seguintes descritores em ciências da saúde (DeCS): acidentes por quedas, enfermagem,
idoso, prevenção e domicílio. Utilizamos os critérios de inclusão definidos como textos completos disponíveis (livre acesso), idioma em português,
inglês e espanhol, com recorte temporal entre os anos de 2012 a 2017. Foram excluídos teses, dissertações, livros e capítulos de livros, de modo a
selecionar apenas periódicos indexados, além de publicações repetidas, gerando uma amostra final de 17 (artigos) artigos, sendo 04 (quatro) na
SCIELO, 09 (nove) na MEDLINE, 01 (um) na BDENF e 03 (três) na LILACS. Duas categorias emergiram: “Fatores de risco para a queda de idosos no
domicílio” e Ações que podem ser realizadas pelo enfermeiro na atenção à saúde domiciliar para prevenir quedas de idosos”. Percebemos que a
queda tem predomínio no sexo masculino, e foram mais frequentes nos maiores de 80 anos (p = 0,04). A hipertensão arterial e diabetes foram as
principais morbidades apresentadas nos idosos com risco de queda. O déficit visual (p<0,001) e depressão (p><0,001) tem associação significativa
com a probabilidade de cair. Em relação ao uso de medicamentos, a maior frequência de quedas ocorreu em idosos que fazem uso de quatro ou
mais medicações caracterizando a polifarmácia. Os fatores de risco para queda em idosos são subdivididos entre: intrínsecos, extrínsecos e
comportamentais. Tapetes soltos, piso escorregadio, objetos no chão, a ausência de barras de apoio, interruptor distante da porta do banheiro,
são considerados fatores de risco extrínsecos para quedas em domicílio. Todos estes fatores têm associação estatisticamente significativas para
quedas (p><0,05. Foram abordadas ações disponíveis ao alcance do profissional da enfermagem para minimizar os riscos de quedas dos idosos em
domicilio como: melhorar a organização do ambiente, remover tapetes e aumentar a iluminação da casa. Incentivar também a capacitação e
educação continuada dos profissionais de saúde, para que os que atuam na visita domiciliar. Concluiu-se que através da presente pesquisa
integrativa, foi possível trazer tais fatores de risco e ações advindas de alguns estudos com desenhos metodológicos robustos com boas evidências
como ensaios clínicos randomizados e metanálises. Assim as recomendações geradas nesta pesquisa podem servir de base para a criação de
protocolos, respeitando as realidades dos cenários de
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RESUMO
A higienização das mãos é reconhecida como a medida mais simples, de baixo custo e com maior impacto para a prevenção de infecções
relacionadas à assistência à saúde. As mãos são os principais instrumentos dos profissionais de saúde, desta forma, a segurança dos pacientes está
diretamente relacionada à higienização cuidadosa e frequente das mãos destes profissionais. Grande parte dos profissionais não realizam a
higienização das mãos de forma adequada, seja por falta de conhecimento ou pela infraestrutura não atender a resolução da vigilância sanitária. O
custo-benefício das estratégias de promoção de higienização das mãos é relevante, pois reduzindo infecções e custos, consequentemente
tornamos o cuidado aos pacientes mais seguros. A importância da atuação do enfermeiro em ações educativas com vistas a orientar e motivar os
profissionais a prática correta e frequente da higienização das mãos devem ser discutidas e implementadas. Objetivo: O objetivo do presente
trabalho foi identificar a importância da higienização das mãos nos serviços de saúde. Métodos: Revisão integrativa com buscas realizadas na base
de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando os descritores: Enfermagem and Desinfecção das Mãos and Infecção com resultado de 494
artigos, foi aplicado os filtros: Texto Completo, disponível; Ano de publicação, 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013; Assunto Principal, Desinfecção das
mãos, Infecção Hospitalar, Controle de Infecções, Higiene das mãos, Recursos Humanos de Enfermagem no Hospital, Conhecimentos, Atitudes e
Prática em Saúde; Idioma, Português, Inglês e Espanhol; Tipo de documento artigo, com resultado de 30 artigos. Dos 30 artigos identificados,
foram excluídos 9 artigos sendo 5 com duplicidade e 4 que não atenderam ao critério de inclusão para a pesquisa e selecionados 21 para análise
devido às implicações para uma melhor prática. Resultados: Os estudos foram agrupados de acordo com semelhanças conceituais, em três
categorias: 1) Adesão e a qualidade do procedimento da higiene das mãos; 2) Avaliação da infraestrutura, acesso e fornecimento de insumos; e 3)
Educação em saúde na busca de estratégias para promoção da higienização das mãos relação entre conhecimento e adesão. Conclusão: Verifica-se
que nos estudos revisados a adesão à higiene das mãos de profissionais que atuam nos serviços de saúde é abaixo do recomendado pela
Organização Mundial de Saúde. Portanto, atividades práticas desenvolvidas por enfermeiros devem ser implementadas, envolvendo a adesão da
higienização das mãos nos serviços saúde, o conhecimento dos profissionais de saúde sobre o tema para que dessa maneira se obtenha um
resultado global de mudança no comportamento em prol da adesão à higienização das mãos, visto que essa, é uma das práticas mais simples e
eficientes no controle das infecções.
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RESUMO
No Brasil, a esquistossomose é causada pela espécie Schistosoma mansoni que pode resultar em cirrose, esplenomegalia, hemorragias de veias
esofágicas e ascite. Esse estudo justifica-se por ser uma doença comum no estado e por seu impacto da saúde da população. OBJETIVO: descrever
a prevalência e desfecho da esquistossomose em Sergipe de acordo com dados do sistema de informação de agravos de notificação(SINAN).
METODOLOGIA: estudo descritivo, quantitativo realizado com dados do SINAN do período de 2013 a 2017. Os dados foram obtidos de fonte
secundária, sem a identificação nominal dos pacientes, razão pela qual o estudo não foi submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa.
RESULTADOS: Houve notificação em todas as cidades, no total de 536, os locais de maiores notificações foram: Aracaju 155 (28,9%), Neópolis
84(15,7%),Itabaiana 52 (9,7%), São Domingos 34(6,3%) e os locais de menor 1(0,1%)foram Amparo de São Francisco, Barra dos Coqueiros, Feira
Nova, Gracho Cardoso, Lagarto, Muribeca, Nossa Senhora Aparecida, Santa Luzia do Itanhy, São Miguel do Aleixo. Em relação ao sexo foram
292(54,3%) masculino e 245(45,7%) feminino; quanto a faixa etária a mais frequente foi 20-39 anos 183(34,1%) seguida de 40-59 anos 127(23,6%),
10-14 anos 52(9,7%), 15-19 anos 37(6,9%), 5-9 anos 35(6,5%), a de menor notificação foram para menor de 1 ano e igual ou maior de 80 anos
8(1,4%) e 7(1,3%) respectivamente e 6(1,1%) casos em gestantes. Acerca do desfecho, no sexo masculino, 90(16,8%) cura, 1(0,1) não cura,
16(2,9%) óbito por Esquistossomose e no sexo feminino 81(15,1%) a cura, 2(0,3%) não cura, 9(1,6%) óbito; a faixa etária que teve a maior
frequência de cura foi de 20 a 59 anos 100(18,6%), os registro de não cura são correspondente a idade entre 20 a 59 anos 3( 0,5% ), o óbito
ocorreu em pessoas de 20 a mais de 80 anos 25(4,6%), com maior índice entre 40-59 9(1,6%); Itabaiana tem o maior de cura 53(9,8%), ocorreu
casos de não cura em Aracaju, Propriá e São Francisco 1(0,1%) e Aracaju é local de maior índice de óbitos 8(1,4%). CONCLUSÃO: A
esquistossomose é uma doença comum em Sergipe, mais frequente em homens e na faixa etária de 20 a 59 anos, incomum em gestantes. Aracaju
é o local de maior ocorrência de casos e óbitos do estado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados podem ser utilizados para identificar os locais
prioritários para intervenções. É necessário estudos que investiguem os fatores relacionados à ocorrência dessa doença.
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RESUMO
Os acidentes de trânsito e os traumas resultantes constituem um importante problema socioeconômico e de saúde pública, sendo responsáveis
por grande parte de atendimentos de emergência em pronto socorros e de internações hospitalares na cidade em estudo. Estudos descritivos são
necessários para viabilizar o investimento em campanhas de prevenção. Para tanto, delineou-se este estudo com propósito de realizar o
levantamento das internações hospitalares decorrentes de acidente de trânsito. Foram analisados prontuários de indivíduos que sofreram
acidente de trânsito, internados na enfermaria de ortopedia de um hospital de ensino durante o período de abril a outubro de 2017. A coleta dos
dados ocorreu através do prontuário eletrônico por dois acadêmicos, em sala específica do serviço de saúde, entre janeiro e março de 2018. Em
sequência, foi organizado banco de dados em Excel® por dupla digitação independente. E, na consistência do banco, as variáveis divergentes foram
conferidas por acesso aos instrumentos de coleta de dados. Foram empreendidas análises estatísticas descritivas por frequências absoluta e
relativa. Foram identificadas 116 pessoas internadas vítimas de acidentes de trânsito com prevalência masculina de 78 (67,2%) casos, enquanto do
gênero feminino 38 indivíduos, representando 32,8%. Dentre o total, 17 (14,7%) foram vítimas de atropelamento, 4 (3,4%) de acidentes ciclísticos,
29 (25%) de automobilísticos, 59 (50,9%) motociclísticos e 7 (6%) de capotamento. Em relação aos traumas sofridos por esses indivíduos
observamos 45 (38,8%) múltiplas fraturas, 9 (7,8%) lesões complexas (lesões associadas), 2 (1,7%) anterolisteses, 2 (1,7%) lesões articulares em
joelho, 1 (0,9%) desenluvamento de membro inferior, 1 (0,9%) amputação traumática e 56 (48,3%) fraturas isoladas. A respeito das fraturas,
obteve-se a seguinte distribuição: 1 (1,8%) de acromioclavicular; 5 (9%) de úmero; 6 (10,7%) de antebraço; 4 (7,1%) de mão; 2 (3,6%) de pelve; 17
(30,4%) fêmur; 20 (35,7%) perna e 1 (1,8%) pé. Dentre os agravos gerados pelos acidentes de trânsito, podemos citar as consequências da
imobilização que resulta rapidamente em alterações de representações motoras e sensoriais, aumento substancial dos serviços de saúde e grande
perda de produção, convergindo para diminuição da qualidade de vida desse indivíduo. Acreditamos que conhecer a epidemiologia das vítimas de
acidentes de trânsito pode contribuir para melhor escolha dos recursos utilizados para um atendimento de qualidade, além de auxiliar na captação
de investimentos em campanhas de prevenção.

X Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Enfermagem

288

Título:

INTERVENÇÃO EDUCATIVA PARA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS EM COMUNIDADES QUILOMBOLA DO LESTE
287
SERGIPANO

Autor(es) Ruth Cristini Torres; Ana Priscila Santos; Valéria Patricia Gama Oliveira; Marcelo Mendonca Mota; Tharciano Luiz Teixeira
Braga da Silva
E-mail para contato: ruth.cristini@estacio.br
IES: ESTÁCIO FASE
Palavra(s) Chave(s): Educação em Saúde. Promoção da Saúde. Grupo com Ancestrais do Continente Africano.
RESUMO
Observa-se que prevalecem na população negra doenças e agravos de evolução ou tratamento dificultado, como a hipertensão arterial, diabetes
mellitus, coronariopatias, insuficiência renal crônica, câncer, miomatoses e doenças cardiovasculares. Ainda existe um predomínio da população
negra nas comunidades quilombolas, estas enfrentam inúmeras dificuldades em razão das condições precárias de saúde pela falta de efetividade
de políticas públicas de inserção social. Torna-se relevante a identificação dos principais agravos à saúde, que os quilombolas estão expostos,
visando à promoção da saúde. Objetivou-se construir e validar uma cartilha educativa como estratégia de prevenção e promoção da saúde nas
comunidades quilombolas Canta Galo, Pirangi e Terra Dura do Coqueiral no Leste Sergipano. Trata-se de um estudo de secção transversal
descritivo com 76 indivíduos desenvolvido entre agosto de 2016 a julho de 2017. Utilizou-se um roteiro semiestruturado para a identificação das
características gerais dos moradores e de educação: cor autorreferida, sexo, idade, nível de escolaridade, renda e informações referentes ao
consumo de tabaco. Adotou-se uma ficha clínica para registro das mensurações das circunferências de cintura, abdominal, quadril, pescoço, índice
de conicidade, peso e altura, dos históricos de saúde dos indivíduos, bem como foi aplicado o Questionário Internacional de Atividade Física e
aferida a pressão arterial. Para a construção da cartilha educativa foram consideradas tais características: conteúdo, composição visual, linguagem,
organização, layout, ilustração, e aprendizagem, ressaltando o desenvolvimento, avaliação e aprimoramento de uma estratégia metodológica. Foi
adotado um vasto referencial teórico para nortear a construção da cartilha, mediante as informações obtidas na coleta de dados, durante
interação e a troca de conhecimentos da população do estudo. Para propiciar a interação citada, foram realizadas atividades de educação em
saúde, previamente agendadas nas comunidades quilombolas do estudo, sobre as doenças em questão, visando identificar os principais déficits de
informação da população sobre a temática. A cartilha foi construída considerando-se também as necessidades da população estudada. A produção
da cartilha foi realizada nas seguintes etapas: revisão de literatura e sistematização de conteúdo, escolha de figuras, ilustrações e esquemas,
composição do conteúdo, validação da cartilha por 39 profissionais experts, 5 validadores de layout e 1 examinador do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária. Para a validação da cartilha, utilizou-se a técnica do Índice de Validade do Conteúdo (IVC), que mensura o grau de
concordância entre os juízes sobre o material a ser validado, por meio da escala likert com pontuações de um a quatro. Para a classificação dos
itens, utilizaram-se as seguintes classificações: 1 = inadequado, 2 = item necessita de grande revisão para ser relevante, 3 = item necessita de
pequena revisão para ser relevante, 4 = item atendido. O índice foi calculado através de um escore de porcentagem, em que deveriam apresentar
IVC maior ou igual a 0,90. O cálculo foi realizado somando-se as concordâncias dos itens que foram classificados como “3” e “4” pelos validadores,
dividido pelo total de respostas. Verificou-se que 43,42% dos sujeitos se autodeclararam pardos, em sua maioria com renda média entre um e dois
salários mínimos, 60,52% nunca frequentaram a escola, 19,73% com pressão arterial ≥ 140x90 mmHg, 7,89% com diabetes, 23,68% fumantes,
55,26% com dislipidemias, 46,05% com sobrepeso e 27,63% com obesidade. Constatou-se um Índice de Validade do Conteúdo da cartilha
educativa = 0,92 e 92% dos validadores de layout julgaram o material educativo adequado. A promoção e educação em saúde na população
quilombola e posterior construção de cartilha educativa mostrou-se positiva, visto que oportunizou a orientação da população sobre a prevenção
das doenças em questão.
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RESUMO
Indicadores de mortalidade descrevem as condições de saúde da população através da investigação epidemiológica. Mortalidade proporcional
permite avaliação de intervenções saneadoras e pode contribuir para reduzir a mortalidade em grupos ocupacionais específicos. Os profissionais
de saúde, apesar do conhecimento acadêmico na área da prevenção e promoção da saúde, apresentam óbitos em faixas etárias inferiores à
população de mesmo nível socioeconômico e estudos nacionais sugerem aspectos do estilo de vida como influenciadores do perfil de mortalidade.
Este estudo objetivou descrever e comparar a mortalidade dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e dentistas) no Brasil,
2006-2015. Trata-se de abordagem descritiva e retrospectiva dos registros de óbitos 2006-2015 disponibilizados no site do DATASUS, Ministério da
Saúde. Foram selecionados óbitos de residentes no Brasil maiores de 20 anos, ocupação médico, enfermeiro, fisioterapeuta e dentista (baseado na
Classificação Brasileira de Ocupações - CBO), além da causa básica de morte (baseada na Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde - CID10). Calculada mortalidade proporcional por causa da morte, sexo e faixa etária. Os resultados principais
destacam: percentual de ocupação ignorada 24%. Ao analisar as ocupações agrupadas, observou-se como principais causas de morte: doenças do
aparelho circulatório (27,6%); neoplasias (27,5%); doenças do aparelho respiratório (10,1%) e causas externas (10,1%). Proporcionalmente,
dentistas (28,4%), médicos (29,6%) e fisioterapeutas (30,9%) tiveram as neoplasias como primeira causa de morte. A mortalidade proporcional por
sexo evidenciou que as mulheres médicas (39%), dentistas (39%) e fisioterapeutas (37%) morreram principalmente por neoplasias. Na análise de
mortalidade proporcional por faixa etária, destacou-se 77% dos óbitos por neoplasias entre fisioterapeutas com 20-59 anos e as causas externas
na faixa etária 30-39 anos (77%). Entre os enfermeiros, 65% das mortes por causas externas na faixa etária 20-49 anos. Conclui-se que o
preenchimento da variável ocupação requer melhorias. Óbitos precoces e potencialmente evitáveis, principais achados desse estudo, precisam ser
mais bem avaliados entre os profissionais de saúde. A caracterização dos óbitos dos profissionais de saúde permite identificar possibilidades
estratégicas para ações de promoção/prevenção em saúde para este grupo populacional específico, principalmente no que se refere à causa da
morte e precocidade dos óbitos. Medidas de promoção e prevenção precisam ser focadas nas necessidades individuais de cada ocupação e devem
variar de acordo com a ocupação, sexo e faixa etária.
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RESUMO
Neoplasias são doenças multifatoriais e, por isso, parcialmente passíveis de prevenção. Reconhece-se que cerca de 19 tipos de neoplasias estão
relacionados com as atividades ocupacionais. Os enfermeiros são potencialmente susceptíveis ao desenvolvimento de tumores por lidarem com
agentes químicos/tóxicos/magnéticos, diversos medicamentos entre outros. Este estudo objetivou descrever a mortalidade por neoplasias entre
enfermeiros residentes nas capitais do Sul e Sudeste brasileiro no período de 2006-2016. Trata-se de estudo descritivo, retrospectivo dos registros
de óbitos ocorridos entre 2006-2016 disponibilizados gratuitamente e sem identificação dos sujeitos pelo Ministério da Saúde no site do DATASUS.
Os critérios de elegibilidade foram registros de óbitos de residentes das capitais do Sul e Sudeste maiores de 20 anos, ocupação enfermeiros
(baseado na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO), causa básica da morte C00-C97 (baseada na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID10). Análise principal se baseou no cálculo da mortalidade proporcional por neoplasia, e na
descrição das cinco principais neoplasias preveníveis e idade média proporcional por sexo. Os principais resultados foram: o percentual de
ocupação ignorada foi 25% e as causas mal definidas entre enfermeiros foi 3%, inferior à média nacional. A idade média de óbitos de enfermeiros
foi de 63 anos (mulheres=64 e homens=59 anos); doenças do aparelho circulatório foram a principal causa de morte. Entretanto,
proporcionalmente, as neoplasias foram mais frequentes entre mulheres (26%) que em homens (19%). Entre mulheres, 45% das mortes por
neoplasias são potencialmente preveníveis - mama (18%), pulmão (12%), cólon (7%), estômago (5%), colo do útero (3%) e entre os homens 55% neoplasia do pulmão (18%), próstata (16%), estômago (9%), cólon (8%), reto (4%). Chama a atenção, entre as mulheres enfermeiras, a ocorrência
de 5% de neoplasias com sítio primário não definido. Conclui-se que a mortalidade proporcional permite identificar possíveis falhas em ações de
promoção e vigilância em saúde. Mortes precoces de enfermeiros por neoplasias passíveis de prevenção chamam atenção e a abordagem do
problema é urgente. Sugere-se incentivar controle de fatores de risco e estímulo a fatores protetores modificáveis entre enfermeiros. Sugere-se
também incentivo ao aprimoramento da qualidade das informações sobre mortalidade, especialmente ocupação e causa básica dada sua
importância para a saúde pública brasileira.
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RESUMO
O puerpério é entendido como os quarenta e cinco dias após o parto, sendo dividido em imediato, tardio e remoto, onde a mulher sofre alterações
hormonais, emocionais e físicas. A depressão pós-parto é um distúrbio psíquico e ou fisiológico que costuma ocorrer nas primeiras semanas após o
parto, afetando não apenas a mãe, como o recém-nascido e as pessoas que o cercam. O objetivo foi analisar o cuidado de enfermagem a puérpera
com depressão. A metodologia utilizada no estudo foi a revisão integrativa da literatura com abordagem qualitativo e descritivo na base de dados
da Biblioteca Virtual de Saúde, com os descritores: cuidado, enfermagem, depressão, puerperal nas bases de dados MEDLINE (424), LILACS (10),
BDENF - Enfermagem (6), IBECS (5), BINACIS (1), CUMED (1) , encontrado 447. Feito o recorte temporal entre 2012 a 2018, selecionado artigos
disponíveis online, tendo como assunto principal: prevenção da depressão pós-parto, cuidado pós-natal, período pós-parto, foram excluídas as
produções que não tiveram aderências a tema proposto, sendo selecionadas 17 publicações para a análise. Os estudos apontam a importância da
triagem feita pelo enfermeiro durante a consulta de pré-natal e na identificação precoce dos sintomas durante o período de puerpério, dos artigos
analisados 31,3% evidenciaram como complicação materna a depressão puerperal, dificultando na manutenção da amamentação e nos cuidados
com o recém-nascido, 51,7% não apresentaram sintomas no período de puerpério e 17% receberam atenção do enfermeiros que identificaram
sintomas de tristeza, hipovolição e ou apatia, anedonia, dificuldade na relação com o recém-nascido. Os achados enaltecem a importância da
assistência de enfermagem à mulher durante o período de gestação ao puerpério, o enfermeiro acompanha a mulher desde a concepção até a
parturição e puerpério. Podendo contribuir na qualidade de vida do binômio mãe e recém-nascido, favorecendo a detecção o mais precocemente
possível dos sintomas da depressão durante o ciclo gravídico puerperal. Conclui-se que a depressão no puerpério incorre na possibilidade de
desamparo do recém-nascido e no abandono de si, esse quadro pode ser minimizado com a construção da sistematização da assistência com um
plano de cuidados que contemple os cuidados no pós-alta também.
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RESUMO
A histerectomia consiste na remoção cirúrgica do útero. Na mulher, as intervenções cirúrgicas ginecológicas revestem-se de aspectos peculiares,
tendo um impacto significativo a diferentes níveis, que vão desde bem-estar psicológico e somático até relacionamento sexual e conjugal,
autoestima, imagem corporal e identidade feminina. No que tange a imagem corporal, entre outras complicações, após o procedimento de
histerectomia, encontra-se a distensão abdominal, o ganho de peso e o aumento do risco de sobrepeso e obesidade. Sabe-se que o ganho
demasiado de peso esta associado a numerosas ameaças à saúde, pois o excesso de peso é um dos principais fatores de risco para as doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT). Este estudo objetivou identificar a relação entre a remoção cirúrgica do útero e o aumento de peso nas
mulheres histerectomizadas. Trata-se de um estudo descritivo, observacional realizado no período de março a maio de 2018, onde mulheres
histerectomizadas presentes numa instituição filantrópica que presta serviços na área de saúde da mulher, na cidade de Aracaju, Sergipe, foram
submetidas a uma entrevista que questionava alterações no peso e na imagem corporal após o procedimento de remoção cirúrgica do útero.
Posteriormente todos os dados foram transferidos para uma planilha no Microsoft Excel para análise estatística. Evidenciou-se que 77% (n=43) das
56 participantes negaram o reconhecimento de modificações negativas na imagem corporal após a realização da histerectomia. Em relação ao
provável aumento de peso após a cirurgia, 50% (n=28) afirmou haver um aumento significativo no seu peso, no entanto, 46% (n=26) das
entrevistadas não relacionaram a remoção cirúrgica do útero com alterações no peso. Conclui-se deste estudo que as mulheres histerectomizadas
relacionam a cirurgia de retirada do útero com um aumento significativo no seu peso, no entanto, houve a limitação de uma amostra pequena.
Sugere-se novos estudos que identifique a real influência da histerectomia nessas alterações.
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RESUMO
A mulher tem marcado profundamente diferentes percepções e opiniões sobre vias de parto. E a importância das percepções advindas deste
processo, incluem os aspectos físicos, emocionais e socioculturais que precisam ser respeitados na individualidade e integralidade do ser humano.
O objetivo foi analisar a percepção/opinião das acadêmicas de uma faculdade particular de Goiânia, sobre o parto normal e cesáreo; descrever e
comparar sobre o tipo de procedimento escolhido (parto normal ou cesáreo). Estudo de corte transversal, realizado com a aplicação do
questionário com perguntas fechadas. Foram 300 participantes (150 área da saúde, 150 outras áreas), que frequentam os cursos de Enfermagem,
Psicologia, Farmácia, Administração, Gestão de Recursos Humanos e Ciências Contábeis. Apresentado o TCLE que depois de lido e assinado eram
submetidas ao questionário. Análise dos dados feita no programa Excel. A pesquisa seguiu recomendações da Resolução CNS 466/12, aprovada
pelo Comitê de Ética do Hospital de Urgência de Goiânia (HUGO) - CAAE: 42581315.3.0000.0033. Observou-se que as mulheres sentem
necessidade de serem ouvidas no momento da escolha da via de parto. A maioria (98%) das participantes tem menos que 35 anos, sendo que 43%
tem menos de 25 anos. Na avaliação dos benefícios do parto normal encontramos: O parto normal é um processo fisiológico normal. Não há por
que transformar isso num procedimento cirúrgico sem necessidade: 127(42,3%) concordaram totalmente, 109(36,3%) concordaram parcialmente,
64(21,3%) discordaram. Pesquisas descrevem que algumas mulheres preferem parto normal, principalmente porque acreditam na rápida
recuperação sendo melhor para elas e/ou bebês, tendo direito de participar das decisões sobre o nascimento. Parto normal é mais seguro para a
gestante e seu bebê: 140(47,0%) concordaram totalmente, 122(40,9%) concordaram parcialmente, 36(12,1%) discordaram. Isso mostra que as
acadêmicas estão bem informadas sobre o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Com relação a cesáreana - Na cesariana há maior risco de
infecção materna e de o bebê ter problemas respiratórios. 120(40,5%) concordaram totalmente, 125(42,2%) concordaram parcialmente,
51(17,2%) discordaram. Pesquisas apontam relação direta entre a incidência de síndrome da angústia respiratória do recém-nascido, infecções,
hipertensão arterial, eclampsia e outras condições médicas associadas à maior proporção de cesarianas. Ao analisar a afirmação "Recomendo a
cesariana, porque no parto normal há possibilidade de sofrimento": verificou-se que 44(29,9%) estudantes da área da saúde; 38(25,5%) de outras
áreas concordaram totalmente, 43(29,3%) estudantes da área da saúde; 39(26,2%) de outras áreas concordaram parcialmente, e que 60(40,8%)
estudantes da área da saúde; 72(48,3%) de outras áreas discordaram. É importante fortalecer a confiança da gestante com o profissional, para que
ela possa analisar criticamente as informações e decidir conscientemente a condução do processo de nascimento independente de sua cultura,
credo ou conhecimento. Contudo, para a efetivação da autonomia, os serviços precisam deixar de deter o poder sobre o processo de nascimento e
valorizar os conhecimentos e potenciais da mulher. Concluímos que o profissional de saúde é o agente educador e orientador neste processo em
que as mulheres e familiares vivenciam, fazendo-as sabedoras para que no momento possam fazer a escolha correta juntamente com a equipe
que a assiste.
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RESUMO
As comunidades quilombolas são grupos étnicos constituídos principalmente de indivíduos negros de base rural ou urbana, que estão envolvidos
com relações inerentes com a terra, parentesco, território, ancestralidade, tradições e práticas culturais próprias. As doenças cardiovasculares
(DCV) são a principal causa de morte no mundo, sendo uma das doenças com mais prevalência na população negra. Os métodos antropométricos
são instrumentos para a avaliação do excesso de gordura corporal, e têm sido colocados em prática para determinar sua relação com excesso de
peso e as razões de risco cardiovasculares. Métodos: Trata-se de um estudo de secção transversal descritivo desenvolvido nas comunidades
quilombolas: Canta Galo, Pirangi e Terra Dura do Coqueiral situada no município de Capela, ao leste de Sergipe. As comunidades mencionadas
possuem 339 famílias, totalizando aproximadamente 1.117 indivíduos. Para a definição da amostra utilizou-se um cálculo amostral (MIOT, 2011) e
o tamanho da amostra (n) foi determinada em 68 sujeitos. Acrescentou-se 10% sobre o valor do n considerando as possíveis perdas amostrais.
Foram incluídos na pesquisa os sujeitos maiores de 18 anos, de ambos os sexos, moradores cadastrados como quilombola e usuários da Estratégia
de Saúde da Família. Como critérios de exclusão foram sujeitos que tivessem incapacidade de compreender os questionamentos e não estivessem
em jejum de, no mínimo, 12h no dia da realização dos exames laboratoriais. A análise dos dados foi realizada por meio de distribuição de
frequências, média ± desvio padrão da média. Foram avaliados os indicadores antropométricos, bioquímicos, peso corporal, estatura,
circunferência de cintura (CC),índice de conicidade (IC),relação cintura quadril(RCQ) e relação cintura estatura (RCEst) dos sujeitos. A pesquisa foi
aprovada pelo comitê de ética e pesquisa da Faculdade Estácio de Sergipe, sob o nº 1.822.242. Resultados: A amostra foi composta por 76 sujeitos,
sendo 57 mulheres e 19 homens com idade média de 42,49 ± 14,73 e 47,26 ± 18,34 respectivamente. As medidas de CC apresentaram uma média
de 85,35 ± 11,04 cm entre as mulheres e 88,45 ± 10,25 cm nos homens; o IC apresentou valores de 0,67 ± 0,01 para as mulheres e 0,66 ± 0,01 para
os homens. Em relação à RCQ, as mulheres apresentaram 0,84 ± 0,07 e os homens 0,90 ± 0,07. A RCEst. das mulheres apresentaram uma média
0,63± 0,57 e a dos homens 0,54 ± 0,06. Conclusões: A população quilombola avaliada encontra-se com predisposição para o desenvolvimento de
DCV diante da avaliação antropométrica, visto que apresentam valores médios de IMC, CP e RCEst elevados para os homens e CC, CA, IMC e RCEst
nas mulheres. Sugere-se a implementação de estratégias de promoção e educação em saúde sobre DCV na população do estudo.
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RESUMO
O conhecimento do perfil das crianças é importante para a equipe de saúde durante a prestação de cuidados a fim da promoção de uma
assistência de qualidade, diminuindo os riscos e prevenindo complicações decorrentes da cirurgia. Diante da complexidade do manejo das crianças
que precisam de cirurgias, tanto no período anterior a cirurgia como no pós-operatório, há uma necessidade de pesquisas acerca das
características dessa população para nortear o planejamento da assistência de acordo com as reais demandas da faixa etária, e também auxiliando
a prevenção de fatores que levam a necessidade dessa intervenção. OBJETIVO: Identificar o perfil clínico e cirúrgico de crianças submetidas a
cirurgias. METODOLOGIA: Estudo descritivo e exploratório com enfoque quantitativo, realizado durante três meses em 2016, no internamento
pediátrico de um hospital de alta complexidade em Sergipe, Brasil. A amostra foi composta por 31 crianças submetidas a cirurgias. RESULTADOS:
Das 31 crianças avaliadas 78% não tinha antecedente patológico, 16% apresentavam antecedentes respiratórios e 3% cardiopatas; 90% nunca
havia realizado cirurgia antes; quanto à cirurgia de maior prevalência a apendicectomia foi realizada por 55% das crianças, seguida de cirurgia em
membro superior 19% e cirurgia em membro inferior 7%; o principal local de incisão foi na região umbilical (55%), logo após membro superior
(19%). CONCLUSÃO: Identificar o perfil das cirurgias realizadas no setor pediátrico permite aprimorar as técnicas, realizar um apropriado preparo
pré, trans e pós-operatório, fornecer um cuidado especifico com a condição física e psicológica que a criança se encontra, identificar as reais
necessidades que essas crianças precisam para que haja uma estadia além de uma recuperação satisfatória, ajuda ainda a prover materiais e
equipamentos para adequada assistência hospitalares, além de favorecer a reorganização dos serviços nos distintos níveis de atenção à saúde.
Como fator limitante do estudo tem-se a pouca quantidade de crianças entrevistada e o pouco período permanecido no campo da pesquisa.
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RESUMO
O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), ataca o sistema imunológico atingindo
linfócitos T CD4+ e trata-se de uma doença infecciosa na qual o vírus pode ser transmitido pelo contato direto de fluidos corporais de indivíduos
infectados. Passados mais de 30 anos da descoberta do HIV e a despeito da tendência a estabilização da epidemia no Brasil, ainda se considera a
AIDS como uma pandemia. No Brasil, o HIV foi primeiramente identificado no início dos anos 80 apresentando uma rápida disseminação pelo país.
Inicialmente acometia grupos minoritários adotando, temporariamente. Nessa perspectiva formulou a seguinte questão norteadora: Qual é o
perfil epidemiológico e sócio demográfico de pacientes com HIV no Brasil, durante o período de 2010 a 2017. Este trabalho justifica-se pela
importância em conhecer o perfil epidemiológico e a situação demográfica de pacientes com HIV no Brasil, o que também permitirá maior e mais
profundo conhecimento da realidade do país acerca desta imunodeficiência. O estudo teve como objetivo identificar o perfil epidemiológico e
sócio demográfico de pacientes com HIV no Brasil durante o período de 2010 a 2017. Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo de
caráter descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa, que caracterizou pessoas que vivem com HIV. Os dados foram obtidos a partir de
fontes secundárias disponíveis no Sistema de Informação de Agravos e Notificação do Ministério da Saúde (SINAN), disponibilizados pelo
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram incluídos no estudo pacientes cadastrados no SINAN, durante o
período de 2010 a 2017, utilizando para interpretação dos resultados da pesquisa o método de análise quantitativa uma planilha do programa
Microsoft Excel 2010, contendo como variáveis sócias demográficas a região, sexo, faixa etária, e a raça. Notificou-se e registrou-se 89.281 pessoas
com o diagnóstico de HIV positivos no Brasil, aproximadamente 0,42% da população. Nas caraterísticas quanto à categoria por região, verificou-se
que 42,36% dos casos vem do Sudeste, seguido por Nordeste 33,27%, Centro-Oeste19,41%, Sul 3,31% e Norte 1,63%. A categoria quanto ao sexo
observou-se que 82.372 (92,2%) dos casos estão vinculados ao sexo feminino, onde 50,27% são pardas, 8,29% brancas, 3,36% pretas, 1,54%
amarelas e 36,54% não informados, e faixa etária prevalente em 14,85% dos casos de 1 a 19 anos, 80,05% de 25 a 39 anos e 5,08% ≥ 40 anos. No
sexo masculino notificou-se 6.909 sororreagentes, aproximadamente 7,8%, onde estes 29,84% são pretos, 26,84% brancos, 21,56% pardos e
25,31% não informados e faixa etária prevalente em 62,16% dos casos de 1 a 19 anos, 19,93% 25 a 39 anos e 14,83% ≥ 40 anos. Entretanto,
apenas 30% dos homens brasileiros, entre 18 a 50 anos de idade, procuram atendimentos à saúde e cerca de 80% destes só buscam atendimento
quando sentem sinais e sintomas de alguma patologia e sabe-se que 60% das pessoas que portam o vírus HIV apresentam nenhuma
sintomatologia da infecção. Apesar de passados mais de 30 anos da descoberta do HIV no Brasil, ainda hoje a epidemia continua a vitimar milhares
de pessoas, em sua maioria na Região Sudeste e mulheres de cor parda. Percebe-se também que, mesmo com toda eficácia das notificações feitas
pelo SINAN, ainda existem dados subnotificados, onde as maiorias dos sororreagentes relatam serem poligâmicos, sendo assim um desafio para
este tipo de pesquisa.
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RESUMO
O presente estudo traz como linha de pesquisa O Cuidar no Processo Saúde-doença, tendo como temática o cuidado de enfermagem ao
adolescente acometido por pneumonia. Temos como problematização quais são os diagnósticos e prescrições de enfermagem destinados ao
adolescente acometido por pneumonia? Os objetivos são descrever a história do cliente, os sinais e sintomas, os exames e levantar os cuidados
prestados ao cliente acometido com Pneumonia; analisar, a partir do prontuário do cliente, a evolução de Enfermagem utilizada na entrevista com
a família, bem como a evolução de sua saúde; Definir o diagnóstico, o plano de cuidados diários de Enfermagem; Diagnosticar as necessidades
humanas básicas que estão comprometidas nesse cliente (NIC/NOC). Metodologia: A seleção da adolescente foi realizada a partir da vivência como
acadêmicos de enfermagem da Universidade Estácio de Sá em um hospital pediátrico no Rio de Janeiro na enfermaria de adolescente devido ao
diagnóstico de pneumonia. Para coleta de dados, utilizou-se a técnica de análise de prontuário do paciente desde o primeiro dia de internação no
hospital pediátrico do estado do Rio de Janeiro até o dia 26 de abril de 2018. Os resultados encontrados foram 7 diagnósticos de enfermagem
junto com o plano assistencial de enfermagem, sendo eles: Padrão respiratório ineficaz relacionado à hiperventilação caracterizado pela saturação
de O2 alterada, ventilação espontânea prejudicada relacionado ao acúmulo de fluido caracterizado por congestão nasal, troca de gases
prejudicada relacionado pela lesão na membrana alvéolo-capilar caracterizado por respiração anormal, nutrição desequilibrada menos que as
necessidades corporais relacionada à capacidade prejudicada de ingerir alimentos caracterizado por náusea , hipertermia relacionado à capacidade
diminuída de manter a temperatura corporal evidenciado por elevações de temperatura acima de 37ºC, dor aguda relacionada à experiência
sensorial e emocional desagradável caracterizado por dor torácica (pleurítica) agravada pela tosse e Ansiedade relacionada ao estado clínico
caracterizado por preocupação. Pode-se concluir que a importância dos cuidados de enfermagem aos adolescentes portadores de patologias de
vias aéreas superiores como no caso da pneumonia bem como identificar os principais diagnósticos de enfermagem e implementar os cuidados.
Ainda tal abordagem de estudo nos proporcionou um maior conhecimento e envolvimento com uma situação da prática observada pela teoria
também oportunizou trabalhar melhor as situações de diagnóstico e os cuidados de enfermagem direcionados aos problemas encontrados.
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RESUMO
A Tanatologia é uma ciência focada no estudo da morte e do processo de morrer, onde durante a graduação pode-se compreender as mais
diversas perspectivas acerca desta ampla área de estudo. A aquisição de conhecimentos advindos desta ciência permite de forma transdisciplinar
contextualizar-se em diversos campos de estudo dentro do curso de Enfermagem contribuindo para a formação dos indivíduos enquanto
profissionais e humanos. Em decorrência da constante necessidade de enfrentamento de diversas situações que o Enfermeiro venha a encontrar,
surge a indispensabilidade de conhecer a forma como é ministrada a Tanatologia dentro da sala de aula, e o que esta disciplina implica no contexto
de formação de profissionais da Enfermagem. O objetivo deste estudo consiste em apresentar um levantamento sobre a produção científica
acerca da formação de acadêmicos de Enfermagem quanto ao estudo da Tanatologia. Trata-se de uma revisão de literatura com pesquisa na base
de dados LILACS, entre os meses de abril e maio de 2018, utilizando as palavras-chave: tanatologia; formação; enfermagem, sendo utilizados os
operadores booleanos de intersecção “AND” entre estas. Após obtenção dos primeiros resultados, foram encontrados 08 estudos. Desses, foram
analisados os resumos como forma de classificação dos estudos que abordavam os interesses da pesquisa, restando 03 artigos para contemplação.
Cerca de 33,33% dos estudos apontava que durante a graduação existia uma formação crítico-reflexiva sobre o processo de morrer. Outros 33,33%
acreditam que persiste uma formação teórica que pouco se adequa aos alunos por não possuir práticas. Já 33,33% retratam o medo por parte do
público discente por não possuírem ou possuírem de maneira muito aquém, a devida instrução sobre a Tanatologia dentro do ambiente
acadêmico, o que implicaria diversos fatores na sua formação profissional. Pôde-se inferir que, segundo a literatura encontrada e analisada, ainda
há necessidade de mais tópicos serem abordados sobre a temática e uma maior disseminação e aproveitamento da Tanatologia enquanto
disciplina na Universidade, para que venha a contribuir ainda mais na formação do futuro profissional Enfermeiro, contribuindo também na
construção do seu lado humanístico frente a prestação de serviços aos seus clientes.
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RESUMO
Ao longo da evolução humana o parto natural que antes era um evento fisiológico, passou a ser marcado por práticas intervencionistas, na década
de 40 houve um aumento na hospitalização do parto, que permitiu a medicalização e controle durante o período gravídico puerperal, devido a
estes acontecimentos foram implementadas uma série de inciativas voltados às questões da humanização do parto. Neste sentido, traçou-se como
objetivo: descrever o perfil de puérperas assistidas num centro de parto normal humanizado, apreender as representações sociais de puérperas
sobre o parto humanizado e analisar as representações sociais de puérperas acerca do parto normal humanizado. As pesquisadoras estiveram
envolvidas em um projeto piloto intitulado: vivências de mulheres enquanto parturientes num centro de parto normal humanizado; através desse
estudo, tornou se possível possibilitar novas descobertas de como seres humanos e grupos constroem o seu conhecimento, embasado em suas
experiências e valores. Pesquisa exploratória qualitativa, fundamentada na teoria das representações sociais, com 78 parturientes que vivenciaram
o parto natural, num CPN de Salvador-BA. As parturientes responderam ao teste de associação livre de palavras (TALP) e entrevista individual
semi-estruturada, os dados coletados foram preparados e submetidos ao software IRAMUTEQ, permitindo para dados advindos do TALP a análise
da árvore de similitude, os dados advindos das entrevistas foram transcritos e em seguida categorizados por similaridades e analisados conforme a
análise de conteúdo de Bardin. Os resultados apontaram que os sentimentos evidenciados no momento do parto aliado, a utilização de artifícios
para manejos da dor e ausência de práticas intervencionistas, remete para essas mulheres uma experiência prazerosa e segura, onde suas ideias e
valores são respeitados. As representações sociais referentes ao parto humanizado demonstram que o acolhimento dos profissionais e o respeito
pelas escolhas, crenças e valores torna o momento do parto mais favorável para a parturiente. Observou se que, as parturientes tem preferências
por essa via de parto por conta da rápida recuperação, baixo risco de infecção e menos dias de internamento hospitalar.
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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. Objetivo: avaliar os indicadores de resiliência dos estudantes de enfermagem no ensino superior. Método: O Estudo foi realizado em
uma Universidade Privada situada na Baixada Fluminense/RJ. Teve como Critérios de Exclusão, os estudantes que não estavam frequentando as
aulas amparadas por Benefício Lei ou Regime Especial. Foi utilizado um questionário com perguntas para caracterização dos participantes e a
Escala de Resiliência desenvolvida por Wagnild e Young, que mede níveis de adaptação psicossocial positiva em face de eventos de vida
importantes. Resultados e Discussão : Participaram da pesquisa 56 estudantes, todos do 7º período. 79% do sexo feminino. 39% na faixa etária de
20 a 27 anos. 68% cursam de 4 a 7 disciplinas e 57% estudam no turno da tarde. 75% dos participantes exercem alguma atividade ocupacional.
Evidencia-se que (39,3%) dos entrevistados possui elevada resiliência, 37,5% possuem resilência moderada e 23,2% possuem baixa resiliência, o
que pode gerar alto índice de estresse, depressão e ansiedade influenciando no comportamento e na formação desses futuros enfermeiros
Estudos mostram que é preciso formar e promover educadores resilientes, pois a instituição é um espaço fundamental para o crescimento e
desenvolvimento intelectual e emocional do indivíduo. A resiliência na ação docente é consolidada a partir da valorização, pelo próprio professor,
da importância de fortalecer uma atuação dialógica, crítica, ética, participativa e colaborativa, que lhe permita refletir sobre suas decisões,
criando-se, desta forma, um ambiente de suporte afetivo e emocional necessário para trabalhar. Conclusão: Ponderada como a capacidade de
superar as adversidades, destacar-se frente ao inesperado e de ser flexível, a resiliência coopera para a qualidade de vida, promoção da saúde e
bem-estar dos discentes e profissionais de enfermagem. É fundamental entender que a resiliência não é adquirida, mas sim assimilada de várias
maneiras. Sendo assim, mostra-se crucial a participação de instituições e de profissionais para a promoção da resiliência e também formas para
intervir na promoção da resiliência desde a infância para que os resultados se reflitam na vida adulta. A resiliência é uma competência
importantíssima que deve ser desenvolvida e aperfeiçoada nos indivíduos, uma vez que ser resiliente vai além da temática de superar as
adversidades, mas sim numa reconstrução contínua dos aspectos pessoais.
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RESUMO
Hipertensão arterial, também conhecida popularmente como pressão alta, é considerada como uma condição clínica de efeito silencioso que
acomete crianças, adultos e idosos e por muitas vezes, não manifestar os sintomas e a população não ter o hábito de estar periodicamente
avaliando sua saúde, acaba por postergar o diagnóstico pelo profissional de saúde. É considerado Hipertensão Arterial Sistêmico quando a pressão
arterial do paciente é superior ou igual a 140 x 90 mmHg. Hipertensos tem maior propensão para apresentar comprometimentos vasculares,
cerebrais e cardíacos. Objetivos: Identificar o índice de hipertensão arterial no município de São Gonçalo – Rio de Janeiro e descrever o perfil
desses indivíduos. Metodologia: trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro,
realizado no mês de março de 2018. Foram avaliados 51 participantes, entre 18 e 83 anos, através de uma consulta foram identificados que 30%
dos pacientes eram hipertensos, sendo que 12% dos mesmos estavam com pressão arterial controlada por medicamentos e 18% apresentaram
neste momento hipertensão arterial. Como fatores de risco para Hipertensão, 18% apresentavam circunferência abdominal aumentada e 12% com
o índice de massa corporal com classificação de pré-obeso e obesidade em grau I. Dentre os participantes, 96% não praticavam atividades físicas
regulares. A maioria dos pacientes não estavam cientes do aumento da pressão arterial. Os mesmos foram orientados a estar mudando o estilo de
vida com práticas de atividades físicas, melhora do padrão alimentar. Os pacientes diagnosticados com hipertensão arterial foram orientados a
procurar uma Unidade de Saúde mais próxima de sua residência. Considerações finais: Através das atividades que envolveram a avaliação de
pressão arterial, circunferência abdominal e IMC e orientação de saúde, realizadas no município de São Gonçalo – RJ, concluímos que o índice de
hipertensão arterial está relacionado a fatores modificáveis como a obesidade, prática de atividade física e alimentação. Além disso, o processo de
educação em saúde precisa ser constante para favorecer as mudanças necessárias.
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RESUMO
O transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) é uma estratégia terapêutica que tem sido utilizada em pacientes com alguma deficiência
imunológica, doenças, hematológicas como: leucemias, linfomas, mielomas, dentre outras potencialmente letais. A realização desses transplantes
vem aumentando nos últimos 15 anos, e em média são realizados, no mundo, 40.000 a cada ano. No Brasil entre os anos de 2015 e 2016 houve
um crescimento de 12% nos transplantes de medula óssea. Para atender a essa demanda, o enfermeiro atuante no TCTH deve dispor de uma
assistência especializada desde a admissão do paciente até a sua alta, mas questiona-se como os acompanhantes são acolhidos por esses
profissionais. Com isso, este estudo buscou identificar os sentimentos e percepções de acompanhantes dos pacientes em TCTH acerca dos
cuidados de enfermagem em todas as etapas do transplante. A pesquisa utilizou-se de métodos com abordagem quali-quantitativa e descritiva,
realizando entrevista semiestruturada individual a 25 acompanhantes de diferentes pacientes do setor de transplantes de um hospital da rede
privada no estado do Rio de Janeiro. Em cada entrevista, utilizou-se um formulário com questões abertas e fechadas para coleta de informações
sóciodemográficas e específicas da temática. Os dados foram lançados em planilha Excel para avaliação por frequência simples (%) e interpretação
das respostas abertas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob protocolo: CAAE 55129416.0.0000.5284. Entre os 25
entrevistados, 68% eram do sexo feminino e acima de 40 anos; 49% com ensino superior completo; residindo no estado do RJ. Ao serem
questionados sobre sua percepção acerca da adequada capacitação do enfermeiro para acompanhamento do paciente durante todas as fases do
TCTH, obteve-se 92% de percepção positiva; 96% dos entrevistados afirmaram ter recebido orientação clara e objetiva sobre os procedimentos
que seriam realizados no paciente, declarando sentimento de confiança no profissional e também demonstraram nítida percepção sobre os riscos
e efeitos colaterais do TCTH. Apenas um (4%) entrevistado relatou ter dúvidas sobre o procedimento, entretanto a preocupação dos enfermeiros
quanto à evolução do quadro clínico do paciente foi sentimento relatado também por 88% dos entrevistados. Percebeu-se elevada percepção dos
acompanhantes sobre a capacitação do enfermeiro para atuação em TCTH e sua adequada assistência. Portanto, mediante tais resultados inferese que a comunicação entre o enfermeiro e o acompanhante é uma ferramenta para o estabelecimento de confiança e harmonia, condições estas,
fundamentais em uma unidade de transplante, onde permeia-se fragilidade tanto do paciente, como de seu acompanhante. Assim, o acolhimento
não pode ser restrito apenas a escuta deve ser expandido para o diálogo.

Título:

TRAJETÓRIA DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM À CRIANÇAS PORTADORAS DE PERSISTÊNCIA DO CANAL ARTERIAL
(1987-2017)

294

Autor(es) Marcelle Rezende Gratos da Costa; Jessica Castro Bizoni Damis; Aline de Souza Machado; Andréia Neves Santanna;
Ronald Teixeira Peçanha Fernandes
E-mail para contato: marcellegratos@hotmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Cardiopatias Congênitas; Cuidados de Enfermagem; Persistência do Canal Arterial; Criança
RESUMO
O presente estudo tem como temática a evolução histórica nos cuidados à criança portadora de cardiopatia congênita. Tendo como
problematização as mudanças que ocorreram no que se refere a evolução histórica dos cuidados de enfermagem às crianças portadoras de
persistência do canal arterial durante o recorte temporal de 1987 a 2017. Os objetivos do presente estudo são identificar os cuidados de
enfermagem realizados pelo enfermeiro em crianças portadoras de persistência no canal arterial (PCA) e comparar a trajetória dos cuidados de
enfermagem à criança portadora de PCA. A metodologia utilizada foi a revisão integrativa, com uma abordagem qualitativa, caráter descritivo e
usando análise de história comparada. Os resultados encontrados foram a categorização dos 14 artigos analisados no presente estudo, sendo estas
divididas em quatro categorias: Os tratamentos à crianças portadoras de PCA do século XX; Os tratamentos à crianças portadoras de PCA do século
XXI; Cuidados de enfermagem; Os perfis clínicos das crianças portadoras de PCA e diagnóstico de enfermagem. Através das categorias elucidadas
acima, pode-se observar que durante esse recorte temporal houve poucas alterações, como a introdução do ibuprofeno e alterações nas técnicas
cirúrgicas, tal como a técnica percutânea que é a técnica de escolha nos dias atuais por ser menos invasiva. Entretanto, os cuidados de
enfermagem se mantêm os mesmos, sendo eles: realizar minuciosa anamnese clínica, monitorizar o paciente, identificar e puncionar acessos
vasculares, atentar para a posicionamento no leito, administrar fármacos prescritos, instalar a hidratação venosa, adotar condutas não
farmacológicas para o alívio da dor, implementar sonda nasogástrica e vesical, realizar balanço hídrico, realizar troca dos curativos, mensurar o
conteúdo excretado e realizar limpeza do dreno torácico em caso de cirurgia a céu aberto. Além de orientar os responsáveis sobre a promoção da
atividade física, higiene oral, alimentação adequada e o manejo da dor com ou sem o uso de fármacos.Pode- se concluir com o presente estudo
frente a esta análise temporal, que apesar de ter havido poucas mudanças no que se refere ao tratamento farmacológico e cirúrgico direcionados
ao cuidado da criança com PCA, não houve mudanças no que tange os cuidados de enfermagem que se mantiveram constantes. No entanto foi
possível identificar um plano assistencial de cuidados de enfermagem às crianças portadoras de PCA.
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RESUMO
Os acadêmicos de Enfermagem, independente da área de atuação no futuro quando profissional, tem um importante papel tanto na identificação
das alterações motoras características do Transtorno do Espectro Autista (TEA), como também ajuda na promoção da qualidade de vida e
desenvolvimento global. O TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta precocemente desenvolturas de comunicação, socialização e
comportamento. O autismo é caracterizado por transtorno do desenvolvimento, o qual apresenta déficit na comunicação, socialização e
comportamento; acarretando diversos prejuízos. Uma vez que a pessoa em todas as suas fases necessita de interação social para melhor
desenvolvimento. Os sinais e sintomas presentes nos primeiros meses de vida da criança são detectados, geralmente, pelos pais que costumam
relatar que seus filhos se isolam, não gostam de carinho, não choram, não conseguem manter um contato visual, além de apresentarem
hipoatividade. Estudos recentes, relatam da estimativa de prevalência do TEA é 62/10.000, com uma incidência quatro vezes maior em meninos do
que em meninas. Diante da complexidade e baixa informação relacionadas ao TEA, avaliar esse conhecimento é premissa e fundamental na
detecção da necessidade de capacitação dos futuros profissionais de Enfermagem, afim de que haja um número maior de pessoas que conheçam e
se capacitem, buscando desenvolver habilidades para identificação precoce do TEA, melhorando assim, por consequência a qualidade de vida da
pessoa com o transtorno e também sua família. Este estudo objetivou analisar o conhecimento acerca das características do autista por
acadêmicos de Enfermagem. Trata-se de um estudo descritivo, que busca uma conformidade com o evento investigado, por meio do
levantamento de informações, de abordagem qualitativa. Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNESA - RJ (CAEE:
68870917.0.0000.5435 e Parecer Nº. 2.215.333), foram entrevistados 180 acadêmicos Enfermagem que concordaram em participar do estudo
após ter conhecimento do assunto e assinarem termo de consentimento livre e esclarecido. Dos pesquisados 82% do sexo feminino e idade
predominante entre 18 e 42 anos sendo 88% dos entrevistados; 72% são profissionais de saúde; 51% sabem o que é o TEA, enquanto 49%
desconhecem; 76% disseram que o TEA é de muita importância para seu crescimento enquanto acadêmico de enfermagem. Em relação as
características específicas do TEA, 16% disseram que apresentam dificuldade na fala; 41% informaram que o exercício auxilia a pessoa na
capacidade aeróbica e coordenação motora; 94% nunca participou de cursos ou palestras relacionadas com o TEA; 91% dos entrevistados
relataram que o conhecimento que possui é insuficiente para fornecer informações adequadas para as pessoas com TEA; 63% conhece alguma
característica sobre o TEA, mas ainda é muito preocupante que 37% desconhecem as particularidades do TEA. As características específicas de
comportamento das pessoas com autismo juntamente com o grau de severidade do transtorno, podem contribuir para o aumento de estressores
em potencial para familiares. O TEA traz identificação sobre a condição do desenvolvimento neurológico da criança deliberada a partir das
avaliações comportamentais, caracterizado por déficits no diálogo social, na influência mútua, na sensibilidade sensorial, coordenação motora e
níveis de atenção, com a presença de complicações no que diz respeito a realização de atividades e desempenho. Os quadros variam em
intensidade e severidade nas suas diferentes características. Concluímos que quando se tem conhecimento, o acadêmico e futuro profissional de
Enfermagem poderá realizar suas funções com mais autonomia, o seu trabalho terá maior visibilidade, além de ser mais valorizado, uma vez que a
competência do profissional está estabelecida em sua formação acadêmica, a qual o instrumentaliza para a realização de consultas e elaboração
de diagnósticos.
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RESUMO
A Eugenia uniflora L., conhecida como Pitangueira, é uma planta nativa do Brasil muito utilizada na medicina popular para tratar dores menstruais,
diarreia, problemas no estômago, diabetes, colite, gripe e tosse. Sua infusão também é utilizada para combater a disenteria, a hipertensão, o
colesterol e o reumatismo. Pelo fato de uma grande parcela da população recorrer ao uso de plantas medicinais para o tratamento de diversas
patologias, a análise de possíveis efeitos tóxicos é importante para auxiliar no seu uso seguro e eficaz. Essa investigação pode ser feita através do
sistema Allium cepa. O presente estudo objetivou-se analisar os possíveis efeitos citotóxicos, mutagênicos e atiproliferativos da infusão de folhas
de Eugenia uniflora L. através do Sistema Allium cepa. Foram utilizados quatro tratamentos com quatro bulbos de A. cepa em cada um. Em dois
tratamentos os bulbos foram expostos à infusão de E. uniflora na concentração de 3 g/L. Para produzir essa infusão as folhas foram deixadas por
10 minutos em água destilada com temperatura inicial de 100°C, sendo a infusão posteriormente filtrada. Nos outros dois tratamentos os bulbos
foram submetidos à solução de paracetamol 800 mg/L (controle positivo) e à água destilada (controle negativo). O tempo de exposição total foi de
48 horas. Na análise macroscópica, para verificação da toxicidade da infusão das folhas de E. uniflora, as raízes foram medidas após esse intervalo
de tempo. As três maiores raízes de cada bulbo foram utilizadas para calcular o comprimento médio das raízes de cada um dos bulbos. O tamanho
médio observado nas raízes expostas à infusão de E. uniflora foi 0,476 cm no primeiro tratamento e 0,643 cm no segundo tratamento. As raízes
expostas ao controle positivo apresentaram tamanho médio 0,660cm e aquelas submetidas ao controle negativo o tamanho médio foi de 1,843
cm. A comparação estatística com o teste T-Student por meio do programa Excel entre o branco e o positivo, demostrou que os dois grupos
apresentaram crescimento de raízes estatisticamente diferentes. A comparação entre o branco e os dois tratamentos expostos à infusão
comprovou a diferença estatística entre os crescimentos das raízes, diferentemente da análise feita com o controle positivo. O teste T-Student
realizado com as raízes expostas à infusão das folhas de E. uniflora mostram que esses grupos são estatisticamente equivalentes, garantindo a
confiabilidade dos resultados. Na análise microscópica as raízes coletadas foram colocadas em ácido clorídrico a 5N por 20 minutos, lavadas com
água destilada por 5 minutos e coradas com orceína acética 2%. Foi analisado um total de 120 células em cada tratamento, diferenciando-as em
interfase e não interfase (células em divisão) com o propósito de determinar o índice mitótico médio de cada um. Também foram verificadas
ocorrência de anormalidades cromossômicas. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pelo teste T- Student. O controle positivo
apresentou índice mitótico médio de 24,162%. No controle negativo o resultado observado foi de 37,080% e os tratamentos com a infusão
apresentaram 26,455% e 23,745% como índice mitótico médio, sucessivamente. Os testes estatísticos demostraram semelhança entre os dois
tratamentos expostos à infusão e entre eles e o controle positivo. Ficou atestada a diferença estatística entre o controle positivo e o controle
negativo. Também existe diferença estatística entre os índices mitóticos das raízes expostas à infusão e o controle negativo. Desta forma o
potencial tóxico da infusão de E. uniflora ficou comprovado pela verificação da redução do crescimento das raízes de A. cepa. Os valores do índice
mitótico confirmaram a capacidade citotóxica e antiproliferativa da infusão da planta na concentração analisada. Existem indícios de que, nessa
concentração, a infusão de E. uniflora possui atividade mutagênica uma vez que foram observadas mutações como a presença de pontes e
quebras cromossômicas.
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RESUMO
O Aedes aegypti é um vetor de arboviroses, como vírus da Febre Amarela, Dengue, Chickungunya e Zika, que são responsáveis por altos índices de
mortalidade no Brasil. Desta forma, justifica se a busca de medidas eficazes de eliminação deste vetor com enorme impacto na saúde pública do
país. Estudos tem demonstrado que fungos do gênero Trichoderma são bons produtores de quitinases, e que esta produção pode ser induzida
artificialmente quando se adiciona ao meio de cultura parede celular de fungos, revestimento de crustáceos e exoesqueletos de vários parasitas e
insetos. Nestes estudos foi verificado que a composição do pool de enzimas quitinolíticas produzidas varia em função do substrato indutor
derivados de insetos. Recentemente foi demonstrado que as quitinases termoestáveis produzidas por Trichoderma asperellum em presença de
quitina no meio de cultura foram eficientes no controle biológico de Penicillium sp., Sclerotinia sclerotiorum e Aspergillus niger, sendo observada
degradação da quitina presente na parede celular desses fungos e consequente redução da proliferação das formas vegetativas (hifas) e
reprodutivas (esporos). Desse modo, o uso de enzimas quitinolíticas produzidas por Trichoderma asperellum pode ser uma alternativa promissora
no combate de vetores de doenças que expressam quitina em sua composição. OBJETIVOS: Este estudo apresenta uma nova abordagem para o
biocontrole do Aedes aegypti, que apresenta cutícula na fase larval, baseada no uso de enzimas quitinolíticas produzidas pelo fungo Trichoderma
asperellum (T. asperellum), fungo este caraterístico do solo e que apresenta simbiose com as plantas, protegendo as mesmas de outros fungos
fitopatogênicos (processo denominado micoparasitismo). MÉTODOS: O fungo foi incubado em meio TLE e a produção de enzima foi induzida com
quitina comercial (CWDE) e com quitina de larvas de Aedes de fases L3 e L4 (L-CDWE). Para determinar as atividades enzimáticas específicas, as
produções foram medidas para quitinase, N-acetilglucosaminidase (NAGase), β-1,3-glucanase e protease. Os experimentos de biocontrole foram
separados nos grupos CWDE e L-CWDE, testados em diferentes concentrações. Vinte larvas L3 foram analisadas por efeito desses tratamentos,
comparando com o controle. A microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (TEM) foram realizadas no
objetivo de observar as degradações em estruturas quitinosas. RESULTADOS: A eletroforese apresentou bandas de proteínas de pesos moleculares
variando entre 20 - 100 kDa, características de endo e exochitinases de T. asperellum. Todas as enzimas requeridas mostraram atividade
enzimática, exceto protease. Para os testes de bioensaios em larvas foram testadas concentrações de enzimas que variaram de 1- 20 mg x mL-1
para CWDE e de 1- 10 mg x mL-1 para L- CWDE. Após 72 horas de teste larvicida com 20 mg x mL-1 de CWDE, 100% das larvas morreram. O teste
L-CDWE com 10 mg x mL-1 apresentou morte de 100% das larvas após 48 horas. A análises de aumento MEV e TEM corroboraram a ruptura e
degradação na parede celular por enzimas quitinolíticas. CONCLUSÕES: Nossos resultados apresentaram a eficácia de CWDE e L-CWDE contra
estruturas de quitina de L3 larvas Aedes aegypti, sugerindo uma atividade específica de L-CWDE. Esta estratégia biotecnológica tem um enorme
potencial para a indústria, considerando a viabilidade da produção. Outro grande resultado é o conhecimento específico de ataque
micoparasitismo ao vetor Aedes, justificando estudos futuros para a super expressão gênica e engenharia genética para uma produção industrial
direcionada contra o vetor em questão. Enfatizamos os benefícios ecológicos usando compostos biodegradáveis naturais, excluindo os efeitos
residuais dos atuais inseticidas químicos utilizados contra a eliminação de mosquitos Aedes aegypti, assim como uma possível ausência de
resistência do vetor, já descrita com o uso de inseticidas.
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RESUMO
A desnutrição crônica promovida em ratos wistar (DBR-CR) modifica a hemodinâmica cardíaca estabelecendo um quadro de insuficiência cardíaca
(IC). Neste trabalho avaliamos a sinalização β-adrenérgica e a função cardíaca e determinamos o efeito do propranolol como cardioprotetor. Após
o desmame, ratos Wistar foram divididos em: Controle e Controlep (alimentados com dieta convencional sem e com tratamento com propranolol
à 30mg/Kg respectivamente); DBR-CR e DBR-CRp (desnutridos sem ou com tratamento respectivamente). Após o sacrifício (13 semanas), os
corações foram divididos para ensaios de Langendorff (n=5 cada grupo) e bioquímicos (n=5 cada grupo) - Procedimentos aprovados pelo CEUA da
UFRJ (DFCICB030). A pressão ventricular esquerda máxima (PDmáx) do grupo DBR-CR reduziu comparado ao controle (70±11 vs 127±1 mmHg,
p<0,05); bem como o índice de contratilidade (+dP/dTmax) (283±18 vs 470±55 mmHg/s, p><0,05) e o índice de relaxamento (-dP/dTmáx) (366±28
vs 531±7 mmHg/s, p><0,05). O tratamento com propranolol reduziu a PDmáx em 20% no Cp e se manteve no grupo DBR-CRp. A +dP/dTMax e dP/dTMax reduziram cerca de 40% no Cp e aumentaram 120% no DBR-CRp. O Efeitomax do isoproterenol no grupo DBR-CR reduziu (143±15 vs
184±11) e na curva de Frank-Starling houve deslocamento para a esquerda e a capacitância reduziu-se em 27%. O tratamento com propranolol
reduziu em 60% o Emáx do DBR-CRp. A avaliação bioquímica demonstrou: (1) diminuição da razão entre atividade e expressão da proteína cinase
A (PKA) no grupo DBR-CR e aumento dessa razão no grupo DBR-CRp; (2) diminuição de 65% da atividade da proteína cinase C (PKC) dependente de
DAG, com diminuição da expressão da PKCα (isoforma protetora da IC) e aumento da expressão de PKCε (envolvida no desenvolvimento da IC) no
grupo DBR-CR e evento contrário no grupo DBR-CRp; (4) aumento da expressão do trocador Na+/Ca2+ (40%) no grupo DBR-CR. A redução da
contratilidade e da complacência, observada pela curva de Frank-Starling e a dimuição da resposta ao isoproterenol confirmam a instalação da IC
no grupo DBR-CR. Esse evento está associado a dessensibilização da via β-adrenérgica observada pela diminuição da atividade e expressão de PKA.
A redução da atividade da PKC e a diminuição da expressão do trocador Na+/Ca2+ corroboram para a observação do desequilíbrio da homeostasia
intracelular de Ca2+, que concorre para o quadro de IC no rato adulto. O tratamento com propranol retornou as funções basais, entretanto
diminuiu a responsividade ao isoproterenol. Ao mesmo tempo que aumentou a expressão da PKCα protetora contra IC. Apoio financeiro: CNPq,
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RESUMO
O carrapato bovino é um ectoparasito amplamente distribuído em todo o mundo, responsável pela redução da produção de leite ou carne
relacionada à espoliação sanguínea e transmissão de doenças. As regiões que apresentam maior incidência deste parasita são as regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste do Brasil em função das condições climáticas favoráveis. Os números sobre a incidência somados aos números atualmente
atribuídos aos prejuízos, coloca este ectoparasita no mais alto patamar de importância para a pecuária brasileira. Por essa razão, há um crescente
interesse no desenvolvimento de novos métodos de controle desse parasita. O fungo do solo Trichoderma é um potente micoparasita de vários
fungos patogênicos de plantas. Utiliza como estratégia de micoparasitismo, a lise da parede celular hospedeira com um aparato de enzimas
degradadoras da parede celular, como quitinases, β-1,3-glucanases, N-acetilgluconaminidases (NAGase) e proteases. OBJETIVOS: O objetivo deste
trabalho propõe uma nova abordagem para testar a eficácia de enzimas quitinolíticas produzidas por Trichoderma asperellum na degradação de
estruturas quitinosas presentes no exoesqueleto e na membrana peritrófica do carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus. MÉTODOS: O fungo
foi incubado em meio TLE e a produção de enzima foi induzida com quitina comercial (CWDE) e quitina carrapaticida (T-CDWE). O rastreio de
CWDE e T-CWDE foi efetuado por electroforese em gel de poliacrilamida com dodecilsulfato de sódio (SDS -PAGE). Para determinar as atividades
enzimáticas específicas, as produções foram medidas para quitinase, N-acetilglucosaminidase (NAGase), β-1,3-glucanase e protease. A atividade de
NAGase foi realizada pela formação de p-nitrofenol a partir de p-nitrofenol-p-N-acetilglucosamina (pNglcNAc). A actividade de β -1,3-glucanase foi
identificada numa reação contendo 0,25% (p / v) de laminarina (Sigma). A mistura foi incubada a 40 ºC por 30 min e a quantidade de açúcar
redutor formado foi determinada espectrofotometricamente a 550 nm. A atividade da quitinase foi determinada usando quitina coloidal. O
produto da atividade da quitinase foi revelado após a incubação com p-dimetilaminobenzaldeído (DMAB). A atividade de protease foi determinada
usando solução de caseína a 1% (p / v) como substrato. A reação foi realizada por 20 min, a 37ºC, e interrompida pela adição de ácido
tricloroacético (TCA). Após centrifugação a 3300 g, o sobrenadante foi analisado espectrofotometricamente a 280 nm. A massa de 50 mg de ovos
de carrapatos foi pesada e esperada até a eclosão (~ 1000 larvas) e logo após submetidos a bioensaios com CWDE (10 e 20 mg.mL -1) e T-CWDE
(10 mg.mL -1). Vinte fêmeas adultas também foram utilizadas nos biotestes. RESULTADOS: A eletroforese apresentou bandas de proteínas de
pesos moleculares variando entre 20 - 100 kDa, característicos de endo e exochitinases de T. asperellum, de acordo com diferentes elicitores
contendo quitina para a produção de quitinases. Todas as enzimas requeridas mostraram atividade enzimática. A microscopia eletrônica de
varredura (MEV) foi realizada. Após 72 horas de bioensaios com 20 mg.mL-1 de CWDE, 100% das larvas morreram. O teste T-CDWE com 10
mg.mL-1 apresentou morte de 100% das larvas após 48 horas. O MEV corroborou a ruptura na parede celular por enzimas quitinolíticas.
CONCLUSÕES: Nossos resultados apresentaram o ataque de CWDE e T-CWDE nas estruturas cuticulares do carrapato de gado, sugerindo uma
atividade específica da T-CWDE. Considerando a viabilidade de produção e benefícios ecológicos, excluindo os efeitos residuais dos atuais
inseticidas químicos, assim como a resitência frente a estes agentes químicos. O conhecimento do perfil enzimático contra vetores de doenças que
apresentam quitina em sua composição contribuirá para as aplicações biotecnológicas futura da super expressão da produção de quitinases
fúngicas em larga escala para o biocontrole de vetores com impacto veterinário e agropecuário.
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RESUMO
Não resta dúvida que a introdução da terapia antirretroviral altamente potente (TARV) vem contribuindo para mudanças nos padrões de
morbimortalidade associados à infecção pelo HIV-aids, com aumento expressivo da sobrevida e da qualidade de vida. Contudo, o conhecimento da
infecção e início do tratamento parece envolver questões comportamentais, como o medo da discriminação e exclusão de familiares e amigos e,
em algumas situações, os efeitos colaterais resultados da terapia. Essas e outras razões resultam, em alguns casos, no abandono do tratamento.
Neste sentido, a interrupção do acompanhamento ambulatorial pode resultar em comprometimento da saúde, com destaque para o aumento da
carga viral, desenvolvimento de cepas virais resistentes, ocorrência de infecções oportunidades e aumento da morbimortalidade. Este estudo teve
como objetivo identificar os fatores associados ao abandono do tratamento em adultos num Serviço de Atenção Especializada (SAE) em HIV-Aids
em Feira de Santana-Bahia. Trata-se de um estudo epidemiológico observacional com delineamento longitudinal, conduzido por meio de revisão
de prontuários clínicos de adultos matriculados no SAE do Centro de Referência Municipal/CRM de DST-HIV-AIDS de Feira de Santana-Bahia, desde
2003 até dezembro de 2017. A coleta de dados foi orientada por um instrumento previamente elaborado e adaptado, contendo as informações
que seriam obtidas nos prontuários clínicos e dos sistemas de informações, SICLOM e SINAN. Os prontuários clínicos os registros dos sistemas
foram analisados pelo mesmo pesquisador, visando padronizar a coleta de dados e a qualidade da informação. Após coleta e leitura de todo o
conteúdo registrado no instrumento de coleta de dados ocorreu a fase de digitação no software EpiData, com posterior análise no software stata
versão 14.0. Os dados apresentados são preliminares, pois correspondem ao estudo piloto com amostra aleatória de 29 prontuários clínicos, onde
foram investigadas as características sociodemográficas, clínicas e terapêuticas. A população do estudo se caracteriza por indivíduos com idade
acima dos quarenta anos (44,9 ± 16,09); do sexo masculino (78,6 %); em atividade laboral (60,0 %); negros (85,2 %); solteiros (53,6 %);
heterossexuais (76,9 %); alfabetizados (92,9 %). Além disto, 86,2 % eram residentes de Feira de Santana, com via de exposição sexual (96,2 %).
Dos 29 indivíduos analisados, cerca de 52,0 % eram etilistas e 28,0 % tabagistas. Apenas 21,4 % utilizavam habitualmente o preservativo nas
relações. A taxa de abandono foi de 20,7 %, sendo que 72,0% já interromperam o acompanhamento ambulatorial. Os dados produzidos nesta fase
preliminar indicam a preocupante ocorrência do acompanhamento ambulatorial e abandono de tratamento. Portanto, estes achados iniciais
apontam para a necessidade de implementação de estratégias que reforçam o vínculo e retenção das pessoas vivendo com o HIV-aids aos serviços
de saúde, reduzindo a interrupção do acompanhamento ambulatorial e abandono de tratamento.
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RESUMO
A utilização de plantas medicinais é uma das formas mais antigas de tratamento de enfermidades e alívio de moléstias pelo homem. O ramo
científico que estuda o efeito terapêutico de agentes biologicamente ativos em plantas tradicionalmente empregada pelo homem é a
etnofarmacologia. Outro ramo para descoberta de possíveis novos alvo terapêuticos é a etnobotânica que estuda a relação direta dos seres
humano com as plantas. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi estudar o uso de plantas medicinais pelos pacientes da Clínica da Família
Estácio de Sá, por meio de uma pesquisa de campo. Foram entrevistados 664 pacientes da clínica, maiores de 18 anos, de ambos os sexos. O
questionário foi composto por 14 perguntas sobre o uso de plantas medicinais, como: faixa etária, possível utilização planta medicinal, onde
obteve informações sobre o uso, onde adquiriu a planta, se foi indicado por profissionais da saúde, dentre outras. Levando em consideração que
34,90% dos entrevistados não são nativos do Rio de Janeiro, pode-se afirmar que os resultados encontrados nesse trabalho têm influência de
diferentes regiões brasileiras, sendo um destaque a região do Nordeste que apresentou grande relevância na pesquisa. Foi identificado neste
estudo 65,21% dos pacientes que participaram da pesquisa já fizeram uso tradicional de plantas medicinais. O conhecimento quanto ao uso
tradicional de plantas de medicinais é passado de geração em geração. Fato confirmado nesse trabalho ao identificar que 65,14% dos
entrevistados aprenderam com familiares as propriedades das plantas medicinais. Identificou-se 135 espécies de plantas, distribuídas em 61
famílias que apresentam diferentes propriedades farmacológicas. A família mais abundante dentre as mencionados pelos entrevistados foi a
Lamiaceae. Outro aspecto analisado foi a forma de preparo, há diferentes formas de se preparar a matéria prima vegetal: maceração, decocção,
infusão, compressa, xarope e outras, sendo a infusão (45,02%), a mais empregada pela população estudada. Normalmente essas preparações são
utilizadas no autocuidado para tratamento de patologia de menor complexidade a nível popular, como problemas dos aparelhos digestório e
doenças infecciosas. Os metabolitos secundários são os responsáveis pela eficácia terapêutica desses produtos naturais, destacando-se os
alcaloides, compostos fenólicos, cumarinas, flavonoides, saponinas, taninos, e terpenos. Nesta pesquisa, apenas 14,72% dos pacientes que
utilizaram plantas medicinais, responderam ter recebido informação de profissionais da saúde. Notou-se nesse estudo que 70,03% dos pacientes
acreditam que as plantas medicinais não fazem mal a saúde. Além disso, os entrevistados relataram que durante a anamnese nas consultas não
foram questionados quanto ao consumo de drogas vegetais pelos médicos. Em consequência da ausência de indagação, deixa subentendido ao
paciente que consumo desses produtos é seguro e inócuo à saúde, resultando no uso irracional. Mediantes a realização desse estudo foi possível
concluir que o uso tradicional de plantas medicinais ainda é um importante recurso no tratamento de doenças, mesmo em metrópole como o Rio
de Janeiro., porém muitas vezes acontece de maneira irracional podendo acarretar problemas a saúde.
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RESUMO
A toxoplasmose congênita (TC) é um fator limitante para o desenvolvimento e vitalidade do futuro bebê. Existe a necessidade de otimização de um
método laboratorial sorológico, que possibilite o diagnóstico precoce dessa doença, principalmente nos recém-nascidos (RN) assintomáticos que
apresentam IgManti-T. gondii negativo, fornecendo subsídios para o tratamento imediato dos acometidos, objetivando a diminuição ou até
mesmo impedindo o aparecimento de sequelas futuras ocasionadas pelo parasito. O Western Blot (WB) tem demonstrado potencial para ser
utilizado como metodologia confirmatória no diagnóstico da infecção congênita. Objetivo: Avaliar a importância do método de WBno diagnóstico
precoce daTC. Metodologia: Foram submetidos à técnica de WB-IgG, 21 pares de amostras, representados pelo soro de puérperas com sorologia
IgManti-T. gondiipositiva no período gestacional, e o soro de seus respectivos conceptos. Posteriormente foram comparados com os dados
obtidos do prontuário do RN, tanto os clínicos (fundoscopia, ultrassonografia craniana e eletroencefalograma), como os laboratoriais (IgG, IgM e
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), específicos para toxopplasmose). Resultados: Nas amostras dos RN congenitamente infectadas, o WB-IgG
apresentou 75% (14/21) dos resultados positivos e 21,43% (5/21) negativos. E entre as crianças sem TC, o teste não foi positivo em nenhum caso.
Nas crianças assintomáticas, o WB-IgG apresentou 78,57% (11/14) de positividade, e nas sintomáticas o resultado foi positivo em 71,42% (10/14).
Os marcadores (IgA, IgM e PCR) nos RN infectados, confirmou a infecção em 28,57% (8/28). Associando o IgG-WB a esses marcadores o número de
crianças diagnosticadas subiu para 85,71% (24/28). E nas amostras dos RN congenitamente infectados, onde a IgA, IgM e PCR foram negativos, o
teste IgG-WB foi positivo em 57,14% (16/28) dos RN, confirmando a transmissão vertical. O WB-IgGapresentou uma sensibilidade de 81.5%
(intervalo de confiança (IC) de 95%, 0.68 a 96.0%), especificidade de 100% (IC de 95%), valor preditivo positivo (VPP) de 100% (IC de 95%) e valor
preditivo negativo (VPN) de 72.2% (IC de 95%) e acurácia de 87.5%, (p = 0.0000012). Conclusão: O método de WB-IgGpossibilitou um diagnóstico
mais preciso e precoce das crianças com TC, mostrando ser um método que contribui com o diagnóstico de certeza da TC e mostrando ser um
marcador mais sensível do que os marcadores tradicionais.
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RESUMO
Com o desenvolvimento de novos métodos anticoncepcionais hormonais, a mulher pode adequar-se ao uso dos fármacos às suas condições
clínicas e necessidades, facilitando lhe o planejamento familiar de acordo com suas opções. Há uma preocupação da saúde pública em fornecer
diversas modalidades desse medicamento a fim de se minimizar efeitos colaterais e possibilitar que as usuárias tenham opções de escolha com
qualidade. Problema: Devido a grande variedade de hormônios disponibilizados para contracepção é preciso que profissionais da saúde e usuárias
se atentem aos diferentes mecanismos de ação e aos efeitos colaterais que podem surgir devido ao seu uso. Hipótese: O esclarecimento das
indagações das usuárias é um direito que lhe é conferido na saúde pública. O conhecimento do fármaco anticoncepcional hormonal permite a
usuária a participar de modo efetivo na escolha do método e a minimizar problemas decorrentes de uma inadequada administração desse
medicamento? Objetivo: Propiciar uma avaliação dos métodos de anticoncepcionais hormonais que são utilizados por mulheres de uma Instituição
de Ensino Superior. Materiais e Métodos: Aplicação de questionário semiestruturado com participantes acadêmicas de uma Instituição de Ensino
Superior, sob o CAAE 80826617.5.0000.5284. Resultados: Obteve-se 82 respostas e independente da idade, optaram por uso da pílula de 21
comprimidos, seguida pela pílula de 28 comprimidos, com objetivo básico de evitar a gravidez (71,95%), embora algumas utilizaram para redução
da tensão pré-menstrual (17,07%) ou tratamento de ovário policístico (8,53%). A vida sexual de mais de 60% iniciaram a vida sexual antes de 20
anos de idade. O percentual de mulheres que relataram sintomas foi de 68,29%, sendo os mais frequentes dor de cabeça, ganho de peso e
enjoos. Sangramentos, irregularidades menstruais e nervosismos foram sintomas mais graves. A indicação médica foi mais expressiva, mas ainda
verificou-se alto índice de automedicação. Houve dois relatos de gravidez associado ao uso do anticoncepcional. Discussão: Os hormônios
contraceptivos podem trazer ameaça se forem utilizados de forma inadequada. As escolhas de pílulas ou outros métodos anticonceptivos
hormonais dependerão das necessidades de cada usuária. Há medicamentos orais com um só tipo de hormônio, para mulheres com alguma
restrição a progesterona ou ao estradiol. Outro modelo simples e de baixa dosagem é indicado às parturientes. Atualmente o modelo mais
difundido são as pílulas orais combinadas, monofásicas ou bifásicas. No primeiro caso, faz-se escolha pela associação de dois hormônios diferentes
como princípio ativo, em igual dosagem nos 21 ou 28 comprimidos. Nesse último, denominada de anticoncepção contínua. No Brasil, as
formulações para uso contínuo monofásico comercializadas incluem basicamente, Etinilestradiol (EE) 30 mcg com Gestodeno (GSD) 75 mcg ou
Etinilestradiol (EE) 30 mcg com Drospirenona 3mg. No modelo combinado bifásico, utiliza-se dois diferentes princípios ativos hormonais em
dosagens que vão variar durante o ciclo. Nesse caso, os diferentes comprimidos são visualizados por apresentarem cores diferentes. Embora haja
uma facilidade de administração no modelo de pílulas, deve-se considerar as possibilidades de efeitos colaterais/adversos, acompanhar a evolução
clínica da usuária é responsabilidade de toda equipe da saúde. Casos de tromboembolismo são considerados os efeitos colaterais mais expressivos.
De acordo com o diagnóstico pessoal de cada mulher, pode-se optar por outros métodos hormonais como DIU, injeções, adesivos ou implantes
subcutâneos. Conclusões: Há uma relação direta entre a escolha do método e as condições sociofinanceiras das usuárias, embora o método seja
mais determinado pelo médico. O desconhecimento das condições técnicas do medicamento dificulta que a mulher possa ter voz ativa na escolha
do melhor método para sua condição e objetivos pessoais.
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RESUMO
A toxicologia é a ciência que estuda os efeitos deletérios causados por substâncias sobre organismos vivos. A toxicologia se divide em vários ramos
como toxicologia clínica, que estuda o efeito de drogas sintéticas e naturais sobre pacientes humanos e toxicologia ambiental, ou ecotoxicologia,
que avaliam o efeito de substâncias sobre sistemas biológicos e populações. Estudos ecotoxicológicos são importantes, pois a sobrevivência
humana depende do bem-estar de outras espécies e a inserção de substâncias químicas antropogênicas no ambiente ocasionam efeitos danosos
às espécies. A toxicidade reflete o potencial de uma substância em causar efeito danoso a um organismo vivo. Os bioindicadores são espécies
utilizadas em ensaios de toxicidade. Os ensaios com o bioindicador Artemia salina são de simples execução, baratos e fornecem resultados
confiáveis. Os testes de toxicidade com A. salina visam calcular a CL50 (Concentração Letal Media) que é a concentração que causa mortalidade de
50% dos organismos no tempo de exposição e nas condições do teste. O consumo e o descarte incorreto de compostos farmacêuticos acarretam
na contaminação de efluentes e mananciais. Dentre os fármacos frequentemente detectados estão os fármacos dipirona e cetoprofeno. O uso de
plantas para fins medicinais é uma prática que se perpetua na história do homem. Boa parcela das plantas é usada com o alicerce da sapiência
popular, notando-se acentuado déficit do conhecimento científico sobre suas propriedades toxicológicas. Na avaliação toxicológica inicial de
extratos de plantas medicinais os efeitos tóxicos observados na A. salina relacionam-se com aqueles gerados no homem. As folhas do Cajanus
cajan (L.) Millsp, conhecido como feijão guandu, são popularmente usadas em forma de chás para dor de dente, malária e alergias, mas não foram
encontrados estudos sobre as propriedades toxicológicas desta planta. O objetivo deste trabalho é descrever os ensaios toxicológicos realizados no
curso de Farmácia com bioindicador A. salina e determinar os valores da CL50 obtidos na detecção da toxicidade do extrato aquoso de C. cajan e
na avaliação da toxicidade ambiental do cetoprofeno e da dipirona. No teste de ecotoxicidade para a eclosão dos cistos de Artemia salina, foi
preparada uma solução salina contendo 15 g/L de sal marinho artificial. Nessa solução salina, foram inoculados 50 mg de cisto de A. salina e
colocados em aquário com aerador. Após 48 horas, os cistos atingiram o estágio de náuplios e foram expostos ao controle negativo (água
salinizada 15g/L), controle positivo (K2Cr2O7 0,1% p/V) e às diluições 0,01; 0,1; 1,0; 10; 100 e 1000 mg/L de fármacos. Foram feitas três replicatas
de cada tratamento colocando, em cada uma delas, 5 náuplios e 5 ml de cada diluição. Os náuplios ficaram em contato com as diluições por 24
horas quando foi feita a contagem do número de larvas mortas ou imóveis. A CL50 para o cetoprofeno é de 31,30 mg/L. Nos testes realizados com
a dipirona, nenhuma A. salina morreu fato esse que demonstra que a CL50 fica acima dessas concentrações. O teste com o extrato aquoso do C.
cajan foi feito de forma semelhante aos testes de ecotoxicidade. Foi utilizado o extrato aquoso nas seguintes diluições: C1= 0,014g/L; C2= 1,47g/L
e C3= 14,7g/L, além do controle positivo e negativo. Foram feitas quatro replicatas, com 5 náuplios para cada tratamento. A partir da contagem
feita após as 24 horas calculou-se uma CL50 de 4,06 mg/L para o extrato aquoso. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), são
consideradas tóxicas substâncias que apresentam CL50 abaixo de 1000 mg/L em A. salina. Conclui-se que o extrato aquoso de folhas de Cajanus
cajan mostra-se tóxico frente à Artemia salina, toxicidade que pode se expressar também em humanos. Fica comprovada a ecotoxicidade do
cetoprofeno frente ao bioindicador, descartando-se essa característica na dipirona.
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RESUMO
O metilfenidato é indicado para o tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O TDAH é uma desordem
comportamental com padrão severo e persistente de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Geralmente, diagnosticado na infância por volta
dos 7 anos, em fase escolar. Seu diagnóstico é clínico e deve ser multiprofissional. O tratamento mais indicado é psicoterapia aliada ao
metilfenidato, droga de escolha no tratamento. O fármaco atua no Sistema Nervoso Central, inibindo a receptação de dopamina e noradrenalina
dos terminais sinápticos, e por essa ação vem sendo utilizado por indivíduos saudáveis para aprimoramento cognitivo. O fármaco eleva o nível de
alerta do sistema nervoso central, melhorando assim, a concentração, coordenação motora e a impulsividade. Como alguns trabalhos e os
relatórios emitidos pela ANVISA têm apontado o aumento das vendas e consumo do metilfenidato é de grande importância um melhor
entendimento sobre o crescente consumo desse fármaco como agente estimulante da atividade cognitiva. Desta forma, a proposta do trabalho é
associar o aumento do consumo ao seu uso para aprimoramento cognitivo por estudantes de uma Instituição de Ensino Superior (IES), possíveis
interações medicamentosas, discutir o uso do metilfenidato no contexto social, cultural e educacional, além de destacar a importância do
farmacêutico no acompanhamento da terapia com uso do metilfenidato. O estudo foi realizado por aplicação de questionário com perguntas que
abordaram informações acerca de seu conhecimento sobre o fármaco, seu consumo e de pessoas de sua convivência. Foi abordado o
entendimento que o entrevistado obtinha referente ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A pesquisa se iniciou com a
aprovação e autorização pelo Comitê de Ética, obedecendo assim a resolução CNS 466/2012 (CONEP, 2012) sob o CAAE: 81723317.2.0000.5284. A
análise dos dados coletados mostrou que, de um total de 205 entrevistados, 15,60% (n=32) relataram uso do Metilfenidato em algum momento e
apenas 15,62% (n=5) destes 32 usaram sob prescrição médica. Além disso, ficou identificado que a alta carga horária de trabalho exercida pelos
estudantes é um fator influenciador para o uso do metilfenidato, onde 87,5% (n=28) dos alunos que fizeram uso do metilfenidato declaram
trabalhar, e apenas 12,5% (n=4) ficam por conta somente de estudar. Portanto, conclui-se que a cobrança social por um rendimento acima da
média são fatores que podem contribuir para a prática de consumo estimulantes do sistema nervoso central para aprimoramento cognitivo. Dessa
forma, desperta uma grande preocupação já que parte desses indivíduos o fazem sem prescrição médica. No entanto, uma das atividades do
farmacêutico é promover o uso racional de medicamentos contribuindo para a diminuição do uso inapropriado de medicamentos e nesse contexto
principalmente os psicoestimulantes. Por fim, fica evidente o consumo não prescrito do medicamento e a importância de uma ação das
autoridades sanitárias a fim de impedir o uso indevido e indiscriminado. Faz se necessário mais estudos que corroborem com essas afirmações e
contribuam com a promoção do uso racional de medicamentos em particular o metilfenidato.
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RESUMO
O uso de plantas medicinais como fitoterápicos é uma prática comum e antiga, sendo considerada uma das formas mais práticas e de menor custo
para o tratamento de enfermidades. Mediante a cultura brasileira de utilizar plantas para a cura de enfermidades, os benefícios e os malefícios que
essa prática pode trazer à saúde humana, julga-se necessário o conhecimento desta prática nas diversas regiões do país, inclusive, no Estado do
Rio de Janeiro. Recentemente, a coordenação de Farmácia da Universidade Estácio de Sá - Campus Taquara – RJ, inaugurou o Laboratório de
Práticas em Cuidados Farmacêuticos nas dependências do Campus, permitindo o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes por
profissionais Farmacêuticos e acadêmicos universitários. Não há registros na literatura de estudos no Bairro da Taquara (Jacarepaguá, RJ), que
descrevam o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes que utilizam fitoterápicos no autocuidado. A obtenção de informações sobre o
uso de fitoterápicos por meio de estudo etnofarmacológico torna o presente trabalho algo inédito e que possibilita a disponibilização de dados que
poderão auxiliar na elaboração de estratégias para o melhoramento de práticas fitoterápicas no Bairro da Taquara (Jacarepaguá, RJ). O presente
trabalho tem diversos objetivos, incluindo o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes que utilizam fitoterápicos no autocuidado; a
detecção de possíveis efeitos adversos e interações medicamentosas de fitoterápicos; orientação da população local quanto ao uso correto e
seguro de fitoterápicos; correlação de dados populacionais e etnográficos com faixa etária dos participantes, sexo, grau de escolaridade, modo de
utilização dos fitoterápicos e modo de aquisição dos fitoterápicos etc. Trata-se de um estudo de levantamento de dados qualitativos e
quantitativos sobre uso de fitoterápicos, e de acompanhamento farmacoterapêutico, onde são realizadas entrevistas diretas utilizando
questionário semiestruturado de 14 questões com a maior parte de questões objetivas. Os procedimentos de acompanhamento
farmacoterapêutico em consultório ocorreram conforme Resolução nº 585, de 29 de agosto de 2013, do CFF. Objetivou-se uma população de n =
180 (160 escolhidos aleatoriamente e mais 20 indivíduos pacientes do laboratório farmacêutico que fossem usuários de fitoterápicos). Até o
momento, tem-se um total de 32 indivíduos escolhidos aleatoriamente e 3 indivíduos atendidos em laboratório farmacêutico (usuários de
fitoterápicos). A maioria dos entrevistados foram mulheres (65%) que faziam uso esporádico de fitoterápicos (30%). A principal motivação do uso
é o fato de tratar-se de algo natural (47%). A grande maioria alegou que o uso de fitoterápicos não oferece qualquer desvantagem aos usuários
(40%). A maioria da população entrevistada adquire fitoterápicos de forma não segura (em feiras livres) (37%), apesar de possuírem um bom grau
de instrução (54% com grau de escolaridade de nível superior). 80% dos entrevistados que disseram fazer uso de plantas medicinais na forma
isolada (sem mistura com outras espécies), faziam o uso conforme o preconizado pelas literaturas oficias brasileiras (Formulário Fitoterápico e
Memento Fitoterápico). Os 3 pacientes atendidos em Laboratório também foram do sexo feminino, e uma fazia uso de suplemento alimentar de
Gingko biloba como fitoterápico, tal suplemento continha uma mistura de espécies em quantidades desconhecidas, sendo uma das espécies o goji
(Lycium barbarum), não recomendada para a paciente devido ao quadro de hipertensão controlado, sob supervisão médica. Conclui-se que as
mulheres são as maiores usuárias de fitoterápicos no bairro, apesar da grande maioria fazer o uso correto de fitoterápicos, a aquisição desses
produtos é de origem duvidosa e algumas informações importantes, como as associações indevidas e a não recomendação em certos quadros de
desordens crônicas como hipertensão e diabetes, não são chegadas a esta população.
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RESUMO

As estratégias educacionais diversificas são requeridas a cada ciclo de disciplinas disponibilizadas aos acadêmicos a fim de facilitar o processo
ensino aprendizado e aumentar o estímulo de busca de conhecimento. A disciplina de histologia possui como apoio a utilização de microscopia
óptica que permite analisar os tecidos animais a partir de lâminas histológicas preparadas com antecedência. Utiliza-se o método de comparação,
onde fotos apresentadas em livros atlas ou extraídas do próprio microscópio são analisadas e identificadas. Há relatos corriqueiros dos acadêmicos
quanto às dificuldades de se obter clareza nas imagens e outros que consideram a disciplina com alto grau de abstração, o que dificultaria a
internalização dos conteúdos ministrados. Objetivo geral: Utilizar peças sintéticas de biscuit como forma alternativa de prática educativa em
histologia. Hipótese: Há maior internalização do conteúdo de histologia quando o acadêmico vivência a construção de peças sintéticas em biscuit
com a forma física do tecido animal a ser estudado? Metodologia: Propôs-se ao acadêmico que durante às aulas de histologia prática, o mesmo
fizesse com seus equipamentos de telefone celular, fotografias das lâminas histológicas. A seguir, propôs-se que o mesmo reportasse a fotografia
em um esboço de desenho que será transferido para uma peça de biscuit, a imagem que ele está percebendo. Na última etapa, o acadêmico
responderá uma pesquisa que trata da percepção de aprendizagem. Nessas aulas é preciso que o acadêmico apresente o interesse em promover a
fotografia, o desenho e a montagem da peça em massa de biscuit. Resultados: Foram obtidas 40 diferentes respostas nos questionários e 16
resultados diferentes em peças confeccionadas em massa se biscuit. Dessas peças obteve-se: dois modelos de pâncreas, um de células tronco,
quatro modelos de células sanguíneas, um de pulmão, um de tecido muscular, dois modelos de neurônio, dois modelos de medula óssea, um de
tecido ósseo, dois de pele. Analisando o questionário aplicado, percebeu-se que de 40 alunos participantes, 70% desses nunca havia estudado
histologia no ensino básico e que 75% nunca havia manuseado microscópio. Ao final do período letivo 92,5% disse que aprendeu a manusear o
microscópio. Os acadêmicos que perceberam aprendizado na teoria com apoio da aula prática foi de 57,5%, sendo que 40% respondeu que às
vezes essas aulas auxiliam no aprendizado. Dos participantes da pesquisa, 62,5% disse que massa de biscuit ou desenho ajudaram a compreender a
teoria, enquanto que 15% não fizeram a atividade e que 22,5% não perceberam melhora. As fotografias melhoraram 87,5% a compreensão do
entendimento da lâmina histológica, enquanto que 5% não conseguiram tirar foto e 7,5% não aprovaram o método. Desenvolvimento: As
dificuldades que o acadêmico encontra na disciplina histologia podem estar relacionadas com a pouca vivência dessa apresentação em ensino
básico, como a maioria demonstrou e que a falta de manuseio do instrumento microscópio, pode comprometer a qualidade do aprendizado.
Houve uma concordância em mais da metade dos entrevistados sobre o apoio que a aula prática fornece à aula teórica, embora não seja em todas
os conteúdos ministrados na disciplina. A confecção da peça em biscuit ou desenho, que é uma modalidade de externalizar o conhecimento, foi
bem aceito pela maioria e que alguns optaram por não fazê-lo, até mesmo por que demanda tempo fora do espaço acadêmico, o que dificultaria a
execução. As fotografias representaram um ganho substancial no entendimento da estrutura analisada e que complementaria o modo lúdico de
fazer aprender em histologia. Conclusão: Observou-se que a aplicação da técnica de construção do conhecimento através de uma peça sintética de
biscuit, tendo como molde o desenho ou fotografia foram primordiais na melhoria do entendimento do conteúdo abordado na disciplina de
histologia.
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RESUMO
A validação de metodologias analíticas é um processo que, por meio de estudos experimentais, viabiliza garantir a confiabilidade dos resultados
obtidos quando aplicados a metodologias diversas, tanto com fins quantitativos como qualitativos. A obtenção de resultados não confiáveis pode
comprometer fortemente a qualidade do estudo, sendo assim, é necessário que seja realizada de forma documentada, e, mediante objetivos
criteriosos. Este processo deve ser adotado quando no desenvolvimento ou adaptações de metodologias já validadas, inclusão de novas técnicas
ou no uso de diferentes equipamentos. O paracetamol (PCT) é um dos fármacos analgésico-antitérmicos efetivo para adultos e crianças
largamente vendido na atualidade na forma de comprimidos, soluções orais e efervescentes. Em contrapartida, por ser de fácil acesso à
população, por pertencer à categoria de medicamentos de venda livre, acaba favorecendo o aumento no número de intoxicações advindas do
consumo inadequado e da falta de orientação apropriada. À vista disso, objetivou-se desenvolver e validar uma metodologia analítica utilizando a
espectrofotometria Ultra-Violeta Visível para doseamento do paracetamol incorporado à um filme hidrogelatinoso, em uma nova formulação para
uso pediátrico. Para tanto, preparou-se uma solução estoque contendo 200 µg/mL de PCT em solução aquosa, da qual foram retiradas várias
alíquotas, de forma a atingir as concentrações finais de 4, 5, 6, 8 e 9 µg/mL. Todas as amostras foram analisadas por espectrofotômetro UV-visível
em triplicata no comprimento de onda especificado na Farmacopéia Brasileira, 157 nm. A curva analítica e equação de regressão linear foram
obtidas pela média da absorbância versus a concentração do PCT. Para comprovar a especificidade do método, compararam-se as absorbâncias de
soluções contaminadas com excipientes e solução contendo apenas paracetamol. A linearidade foi confirmada através dos valores obtidos do
coeficiente de correlação linear. A exatidão, precisão intra-dia, inter-dia e a reprodutibilidade foram verificadas a partir da análise do coeficiente
de variação, obtido em cinco níveis de diferentes concentrações do PCT, contemplando o intervalo linear do método. O limite de quantificação foi
calculado pela razão do desvio padrão do intercepto pela inclinação da curva conforme indicado pela resolução 166/17 da ANVISA que normatiza
validação de métodos analíticos. A robustez foi determinada pela variação do pH da solução e alteração no comprimento de onda. Foram
analisadas cinco concentrações diferentes em triplicata e a robustez foi observada pela análise dos coeficientes de variação entre as médias
obtidas. Todos os resultados colhidos da linearidade, precisão e exatidão foram submetidos a análise do Desvio Padrão Relativo (DPR). A partir das
análises realizadas, verificou-se que o método desenvolvido é específico, visto que apresentou absorbância, no comprimento de onda selecionado,
apenas nas soluções contendo PCT. É linear, uma vez que apresentou coeficiente de correlação (r) igual a 0,999. É preciso, visto que os valores
obtidos para as diferentes concentrações analisadas apresentaram DPR menor do que 5%. A metodologia atendeu aos requisitos para a exatidão,
cujas variações encontradas foram entre 98 e 105% e o limite de quantificação foi de 1,21 µg/mL. Por fim, trata-se de um método robusto, dado
que diferentes condições analisadas não alteraram significativamente os valores obtidos. Isto posto, a metodologia analítica desenvolvida
demonstrou possuir todos os parâmetros necessários para ser aplicada na quantificação do PCT incorporado à filme polimérico. Além disso, tratase de uma técnica simples, de rápida execução e baixo custo.
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RESUMO
Amputação é a retirada total ou parcial de um membro, de forma cirúrgica ou traumática, sendo assim um processo de reconstrução de um
membro sem função ou com função limitada e sua prevalência geral se eleva principalmente pelo aumento da expectativa de vida e aos acidentes
de trânsito e de trabalho. A sensação do membro fantasma é freqüente em indivíduos que sofreram amputação tem sido atribuída a impulsos
nervosos da cicatriz de tecido nervoso no coto amputado. Alguns estudos de imagem do cérebro de pessoas que tiveram membros amputados que
sentem a sensação do membro fantasma é causada por um circuito no córtex cerebral. Da forma que as fibras nervosas, que começavam no
membro amputado atrofiam, as fibras próximas tendem a expandir-se para ocupar o lugar que elas ocupavam. Desta forma, o objetivo deste
estudo foi verificar a eficácia do uso da bandagem elástica, associada ao tratamento fisioterapêutico, na sensação do membro fantasma,
independência funcional e níveis de ansiedade e depressão em paciente com amputação transtibial. Método: Trata-se de um estudo de caso
experimental quantitativo cujo participante foi uma mulher de 64 anos com amputação transtibial de membro inferior esquerdo, ainda não
protetizado. As avaliações foram realizadas na admissão e na última sessão, e aplicada a Escala de Sensibilidade do Questionário de Avaliação
Protética - PEQ, Avaliação do Nível de Ansiedade e Depressão - HAD e Medida de Independência Funcional - MIF. O protocolo de atendimento foi
realizado em 10 sessões e composto de cinesioterapia para fortalecimento geral e a aplicação da bandagem elástica em formato de leque sobre o
coto. Resultados: No questionário PEQ obteve inicialmente 26% de sensação do membro fantasma e dor, reduzindo para zero, HAD que na
primeira avaliação apresentava um risco para provável ansiedade diminuiu em 45% os níveis de ansiedade e em 25% em relação a depressão.
Quanto a MIF não houve alteração nos valores de avaliação inicial e final (5,8 pontos no escore total). Conclui-se que a utilização da bandagem
elástica associada ao tratamento fisioterapêutico, foi eficaz em reduzir a sensação do membro fantasma e níveis de ansiedade e depressão na
paciente com amputação transtibial e que estes benefícios não alteraram o quadro funcional da mesma.
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RESUMO
Com acesso facilitado da população aos recursos da internet, o celular passou a ser uma ferramenta de uso cotidiano, seja para trabalho ou
simplesmente para o comportamento social em grupos de internet. Esta facilidade e, mudança no comportamento social pode afetar estruturas
do corpo pelo uso indevido destas tecnologias de informação uma vez que a dependência da internet , quer seja para trabalho ou para o lazer ,
está levando os sue usuário a um longo período de utilização . O objetivo da pesquisa foi correlacionar quais alterações o uso do aparelho celular
pode causar a nível cervical nas pessoas que o utilizam por muito tempo. A metodologia foi de para estudo clínico, realizado com 30 alunos de
ambos os sexos(8 homens e 22 mulheres) do Centro Universitário Estácio Brasília, desenvolvido em duas etapas: primeira, questionário online com
acesso livre a todos os voluntários e segunda, para voluntários que aceitaram fazer a avaliação . Os mesmos foram convidados para uma avaliação
postural que foi realizada uma única vez. Pelo uso do celular estar relacionado com os membros superiores e cabeça, a avaliação postural foi
direcionada para estas áreas. Na avaliação postural foi utilizado câmera digital fixada em tripé a 3 metros de distância do voluntário , feito em
uma sala reservada na Universidade e todos no mesmo horário. As avaliações contaram com o método de fotogrametria, com os participantes em
posições ântero-posteriores e laterais esquerdo, sendo que os homens foram avaliados de sunga de banho e as mulheres de biquíni. Para analise
dos dados foi utilizado o software Kinovea (V0.15), onde as imagens dos participantes foram dispostas em um fundo quadriculado (simetrógrafo)
que possibilitou verificar possíveis alterações posturais da cabeça, coluna cervical e pescoço. Os resultados obtidos apresentam quando
comparado com as respostas obtidas no questionário inicial relacionado com as avaliações posturais, que houve correlação entre dor, uso
freqüente do celular e alteração postural. Quando avaliado pelas respostas no questionário os 30 voluntários responderam que sempre usam o
celular; e todos apresentam um uso em torno de 5 horas diárias do celular na forma de dados(internet). Dos 30 avaliados foi encontrado
assimetria entre os lados em 26 , sendo que 26 apresentavam dor. Dos dados levantados foram usados os seguintes critérios; sente dor e tem
alteração na cervical com 11 voluntários o que corrobora com outros artigos sobre tex nech” expressão utilizada para avaliar pessoas com dor no
pescoço por uso excessivo de smartphome; sente dor e tem alteração no ombro em 6 voluntários, sente dor e não tem alteração em 4 voluntários.
Como os voluntários se enquadravam em mais de uma alteração não foi possível fazer um correlação estatística. Com base nos resultados podese concluir que após analise dos questionários e fotogrametria, a utilização do celular atualmente é um dos princípios para as alterações posturais
e estas alterações podem estar correlacionado com o uso do mesmo principalmente quando comparado com a dor cervical
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RESUMO
A doença de Charcot-Marie-Tooth é definida como uma neuropatia periférica que afeta cerca de 1 para 2500 pessoas e tem por característica ser
desmielizante e axonal, de evolução lenta e progressiva. Acredita-se que o desenvolvimento das inconformidades nos pés está ligado ao
desequilíbrio de força entre os músculos responsáveis pela inversão e eversão dos pés e assim acaba gerando uma sobrecarga na musculatura
flexora plantar em contraposição à fraqueza de dorsiflexores. No Brasil, estima-se que há aproximadamente 82.000 indivíduos com CMT, sendo
eles diversificados pelos tipos nela existente. Devido à escassez de estudos que apontem uma terapia efetiva para a doença de CMT e levando em
consideração os distúrbios de marcha, equilíbrio e força muscular que esta patologia apresenta, torna-se necessário uma intervenção focada
nesses temas para verificar quais benefícios seriam agregados ao paciente. Objetivo: Avaliar a influência de fortalecimento dos músculos
estabilizadores do tronco (CORE) e também dos membros inferiores (MMII) associado à eletroestimulação com corrente Aussie (AUS) no músculo
tibial anterior sobre a marcha e equilíbrio do paciente com CMT. Método: 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 CMT. O participante de 23 anos do sexo
masculino realizou ao todo 17 sessões de tratamento com frequência entre 4 a 5 vezes semanais de 60 minutos e foi avaliado antes e após as 17
sessões. Como métodos de avaliações utilizou-se dinamômetro portátil, baropodometria, estabilometria. A avaliação de força com o dinamômetro
consistiu em avaliar os MMII a fim de compará-los e observar qual a força máxima alcançada e também as assimetrias de força entre um membro
e outro. Já com relação à baropodometria, está foi realizada de forma dinâmica e serviu para avaliar as pressões plantares do individuo durante a
marcha. A estabilometria teve por objetivo avaliar as oscilações do indivíduo em posição ortostática, aonde que foi realizada de forma estática
com o paciente realizando o exame tanto de olhos abertos quanto fechados. Após avaliação inicial de força muscular dos MMII que foi realizado
de forma isométrica, elaborou-se um protocolo de tratamento aonde que se trabalhou com o paciente realizando apenas 50% da força máxima
com evoluição até 60%. Para o fortalecimento do CORE, foi elaborada uma lista contendo 23 exercícios que visavam trabalhar todo o complexo
quadril-pélvico-lombar. A aplicação da eletroestimulação se deu através da AUS que foi utilizada na musculatura de tibial anterior a fim de excitar
o movimento de dorsiflexão por 20 minutos. Como forma de aumentar/acelerar esse fortalecimento dessa musculatura, foi posta uma resistência
elástica que era fixada a uma braçadeira que se ligava diretamente ao pé do paciente e a outra extremidade se fixava ao pé da maca, desta forma
toda vez que a estimulação ocorria levando o pé do paciente para dorsifexão, a resistência elástica fazia uma força contraria. Resultados: Na
avaliação final, pode-se observar um aumento da força muscular em praticamente todos os grupamentos musculares, com exceção da
musculatura abdutora de quadril esquerda, em que houve uma perda de 5%, mas ao todo se chegou a uma evolução de força de 93% somando
todos os seguimentos avaliados e a uma diminuição de 75% das assimetrias de força. A reavaliação de baropodometria observou-se uma
diminuição das pressões máximas e médias no pé direito, porém sem muita significância. Já em relação à estabilometria, nesta se teve melhores
resultados, pois comparando as avaliações iniciais e finais observou-se que houve uma diminuição das oscilações do paciente. Conclusão: Devido
aos dados apresentado acima, pode-se concluir que o tratamento proposto foi eficaz assim contribuindo para uma melhora de força, marcha e
equilíbrio deste paciente.
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RESUMO
O processo de transição epidemiológica que vem ocorrendo nos últimos anos em países desenvolvidos/desenvolvimento. Deste modo,
transformou o paradigma de saúde, fazendo com que atualmente as doenças crônicas e degenerativas como a osteoartrose de joelho, afetem
frequentemente a população idosa. Objetivos: Analisar o impacto de atividades físicas em pacientes idosos com osteoartrose de joelho assistidos
em um programa de responsabilidade social. Métodos: Estudo de natureza do tipo exploratório, descritivo, transversal com abordagem
quantitativa com amostra de 18 idosas diagnosticadas com osteoartrose de joelho e que realizam atividade física no Instituto Sênior da Faculdade
Estácio do Ceará. Foram utilizados como meio de coleta de dados os questionários SF36, KOOS e um questionário demográfico, período da coleta
foi de agosto à novembro 2017. Realizou-se uma busca bibliográfica referente ao tema abordado em artigos publicados nas bases de dados LILACS,
SCIELO e MEDLINE. Pesquisaram-se ainda em livros textos disponíveis no acervo das Bibliotecas física e virtual do Centro Universitário Estácio do
Ceará. Resultados: A média de idade dos participantes foi de 67±8,11 anos, com 55,55% sendo na faixa etária de 60 a 70 anos, idosas viúvas
33,33%, a maioria aposentada 61,11%, 88,88% são donas de casa e moram sozinha 33.33%, tendo a renda família maior que um salário mínimo
77,77%, com moradia própria 94,44%, sentem dor no joelho 94.44%, dor ao movimento 77,77%, ao aplicar o questionário SF-36 obtivemos o
melhor resultado no domínio aspecto social, com uma média e desvio padrão de 78,55 (± 29,98) sendo resultado positivo, no KOOS na variável
desporto e atividades de recreação com a média de desvio padrão de 30 (±27,27) sendo esse um achado positivo e respaldado pelo questionário
FS-36. Considerações finais: Dentro dessa abordagem, a atividade física voltada para o idoso vem se mostrando um método bastante eficaz e
aplicável na melhoria da qualidade de vida desses indivíduos.
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RESUMO
Traumatismo Raquimedular se caracteriza por comprometimento da função da medula espinhal. Na lesão medular (LM), suas modificações
funcionais variam de uma pessoa para outra, de acordo com o nível da lesão, o seguimento e as vias nervosas envolvidas. Objetivo: A pesquisa tem
como objetivo analisar as disfunções sexuais em pacientes com traumatismo raquimedular na literatura, caracterizar esse tipo de trauma e
verificar alterações da sexualidade e suas causas. Métodos: Trata-se de pesquisa de revisão bibliográfica, documental e com estratégia de análise
descritiva, realizada no período de agosto a outubro de 2017, baseada em artigos científicos publicados nos anos de 2003 a 2017, a partir de
pesquisas realizadas nas bases de dados LILACS, MEDLINE, SCIELO através das palavras-chaves: fisioterapia, sexualidade e medula espinhal.
Pesquisaram-se ainda em livros textos disponíveis, no acervo das Bibliotecas física e virtual do Centro Universitário Estácio do Ceará. Resultados:
Dentre os artigos selecionados, todos abordaram a relação da sexualidade e suas disfunções, quanto à ejaculação, disfunção erétil e disfunção
pélvica. Em quinze artigos relataram disfunção geral que incluem disfunção erétil, ejaculatória, fertilidade, excitação em indivíduos do sexo
masculino. Referente à disfunção sexual, no sexo masculino, dois artigos relataram dificuldade na ereção e um artigo sobre disfunção ejaculatória.
No sexo feminino, dois artigos relataram disfunção Pélvica. Considerações finais: Deste modo, foi possível observar que 80% dos artigos avaliados
fazem referência ao gênero masculino, demonstrando a dificuldade em encontrar estudos sobre a sexualidade no gênero feminino após lesão
medular. São difíceis os estudos sobre sexualidade em pacientes com Traumatismo Raquimedular, pois se encontra uma escassez na literatura, e
ainda não existe um grande conhecimento entre os profissionais de fisioterapia quanto à abordagem e tratamentos de pacientes acometidos por
esse tipo de problema.
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RESUMO
O Sistema Único de Saúde (SUS), atual forma de organização de saúde pública no Brasil, baseia-se em princípios como a integralidade,
universalidade e equidade. Para consolidar essa integralidade da atenção, foi criado em 24 de janeiro de 2008 através da Portaria n. 154/GM, o
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que em conjunto com a ESF e toda a rede de serviços de saúde objetiva oferecer uma assistência mais
integral com uma maior cobertura populacional, a partir da inserção de profissionais de diferentes áreas, sendo o Fisioterapeuta um dos
profissionais que podem compor as equipes de NASF. OBJETIVO: objetivou-se delinear a visão dos acadêmicos de fisioterapia sobre o principal
papel do fisioterapeuta no NASF METODOLOGIA: Estudo exploratório e quantiqualitativo, realizada entre os meses de outubro de 2017 a abril de
2018, no Centro Universitário Estácio do Ceará, aprovado pelo CEP. A população foi composta por acadêmicos do 4º e 10º semestres do curso de
Fisioterapia, sendo a amostra formada por 34 e 99 alunos para o 4º e 10º semestres, respectivamente. No 4º foram inclusos alunos matriculados
na disciplina de cinesioterapia, e no 10º alunos matriculados nas disciplinas de estágio supervisionado. Foram exclusos os que não eram alunos dos
semestres em questão e os que não responderam o questionário de forma completa, restando 133 alunos. Os acadêmicos foram abordados nos
intervalos entre as aulas, após esclarecido os objetivos e metodologia da pesquisa, foram convidados a fazer parte da mesma e solicitado a
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Utilizou-se um formulário, contendo 10 questões, 7 objetivas e 3 subjetivas, além dos
dados sócio demográficos. Para análise estatística os dados foram tabulados no software Excel e analisados através do SPSS versão 20.0.
RESULTADOS: Entrevistou-se 133 alunos, 34 do 4º e 99 do 10º semestre. A média de idade foi de 22,64 anos no 4º, 26 mulheres e 8 homens, para
o 10° foi de 25,36 anos, 73 mulheres e 26 homens. Sobre à percepção pessoal do nível de conhecimento do NASF para os alunos do 4º semestre,
apenas 5,88% consideraram seu nível excelente, 50% bom, 38,24% razoável e 5,88% nível insuficiente de conhecimento, já no 10º semestre 5,05%
se enquadraram com um excelente nível de conhecimento, 41,42% bom, 51,51% razoáveis e 2,02% se classificaram com nível insuficiente de
conhecimento. Quanto a relevância dos estudos ministrados no curso e o conhecimento da atuação do Fisioterapeuta no NASF, observou-se no 4º
semestre que 64,7% afirmaram a importância desses conhecimentos e 35,3% afirmaram ser parcialmente relevantes, já para o 10º semestre 6,06%
dos alunos afirmaram que os conhecimentos adquiridos não eram relevantes para a atuação do Fisioterapeuta no NASF, 25,25% consideraram
uma relevância parcial e 67,67% responderam que sim, eram relevantes. Em relação às áreas de atuação do fisioterapeuta que predominam no
NASF, no 4º semestre 67,64% e no 10º 73,73% houve predominância da área de saúde do idoso, seguida de traumato-ortopedia para o 4º
(43,17%) e 10º (50,5%), respectivamente, por fim respiratória (29,41%) no 4º semestre e neurologia (43,43%) no 10º semestre. Quanto à
contribuição do fisioterapeuta no NASF 97,05% dos alunos do 4º semestre consideram importante essa contribuição e apenas 2,95% disseram que
não. No 10º semestre 98,98% afirmaram que o fisioterapeuta contribui para a equipe do NASF. Ao serem questionados se estão aptos para atuar
no NASF 58,82% dos alunos do 4º disseram que sim e no 10º 74,74% afirmaram sentirem-se aptos. CONCLUSÃO: O nível de conhecimento a
respeito do NASF não apresenta alteração significativa do 4º para o 10º semestre, com predomínio de conhecimento pelos alunos na área de
saúde do idoso. O atendimento oferecido pelo fisioterapeuta no NASF contribui para a melhoria e qualidade dos serviços oferecidos na atenção
básica e os alunos os alunos do 10º semestre consideram-se aptos a trabalhar no NASF.
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RESUMO
Analisar o equilíbrio em indivíduos adultos com cegueira total adquirida, comparados à indivíduos adultos sem problemas visuais, a fim de
averiguar se existe interferências da cegueira no controle postural, bem como o medo de cair nos grupos de participantes. Métodos: Foram
avaliados indivíduos com deficiência visual adquirida (cegos) e sem nenhum problema visual (videntes), de ambos os sexos, com idade de até 60
anos. Os indivíduos foram divididos em dois grupos para o estudo, os com deficiências visuais adquiridas como grupo experimental (GE) e os
indivíduos sem problemas visuais considerados como grupo controle (GC), ambos os grupos foram submetidos às mesmas avaliações através do
questionário (adaptado) sobre quedas no último ano, escala FES-I e Escala de Equilíbrio de Berg (EEB). Como critérios de inclusão para o GE foram
considerados: indivíduos diagnosticados com cegueira completa e com deficiência visual adquirida. Como critérios de exclusão foi considerado
indivíduos que apresentam deficiência visual congênita, outro distúrbio neurológico que acarrete em déficit de equilíbrio, cegueira parcial,
disfunção auditiva ou vestibular. Para o GC foram incluídos indivíduos sem problemas de visão, sendo excluídos àqueles com problemas visuais ou
com problema neurológico, vestibular, proprioceptivo e auditivo. Para participação no estudo, todos os indivíduos concordaram em participar da
pesquisa, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. Inicialmente foram coletados os dados de identificação dos participantes, tais
como nome, idade, sexo e condição visual, sendo em seguida aplicado um questionário (adaptado) sobre a ocorrência de quedas no último ano
para avaliar a prevalência e as caraterísticas das quedas. Em seguida foi utilizada a escala FES-I para avaliar o medo de cair dos participantes e por
último a Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) para avaliação do equilíbrio estático e dinâmico dos participantes. Resultados: Fizeram parte da
pesquisa 20 indivíduos, 10 com deficiência visual adquirida (GE) e 10 sem nenhum problema visual (GC), sendo 14 do sexo masculino e 6 do sexo
feminino, com média de idade de 40,65 anos (σ = 8,6). No questionário de quedas, 3 indivíduos do GE relataram quedas no último ano, enquanto
que no GC um indivíduo relatou queda no ultimo ano. Na Escala de Equilíbrio de Berg a pontuação média do GE foi de 51,3 (σ = 3,1) e do GC de
55,9 (σ = 0,32), enquanto que na FES-I a média do grupo com deficiência visual adquirida foi 26 (σ = 10,6) e no grupo de videntes sem nenhum
problema visual foi 19,6 (σ = 1,35). Conclusão: Os dados obtidos através da escala FES-I revelam que os deficientes visuais totais adquiridos deste
estudo possuem maior preocupação em cair quando comparados ao grupo de controle de pessoas sem problemas visuais. Em relação a Escala de
Equilíbrio de Berg (EEB) o resultado obtido revelou que indivíduos adultos cegos adquiridos possuem bom controle postural, porém apresentam
8,2% a mais de chance de cair quando comparados à indivíduos adultos sem problemas de visão. Conclui-se, portanto, baseado nesses resultados,
que existe nos deficientes visuais adquiridos um mecanismo compensatório para manter o controle postural e o equilíbrio.
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RESUMO
O quadro de ansiedade e depressão em idosos hospitalizados pode ser resultante de vários fatores, entre estes a falta de compreensão pelo idoso
da situação patológica, dificuldade de enfrentamento da doença, elaboração das perdas de capacidade laboral, convívio social, como também
familiar, e independência. A funcionalidade global no idoso refere-se ao seu nível de independência e autonomia e auxilia na determinação do
estado de saúde, de forma integrada e equilibrada com a realização das Atividades de Vida Diária, que por sua vez integra nível de cognição,
humor, mobilidade e comunicação. Sendo assim, torna-se viável averiguar se idosos hospitalizados, que cursam com quadro de ansiedade e/ou
depressão, possuem maior limitação funcional. Objetivo: Analisar a influência da ansiedade e/ou depressão na funcionalidade de idosos
hospitalizados. Metodologia: Estudo transversal analítico, aprovado pelo CEP/HUGO CAAE: 73957317.5.0000.0033. Foram incluídos pacientes com
idade ≥65anos, que apresentaram 15 pontos na Escala de Coma de Glasgow, internados nas enfermarias de um hospital público, referência em
urgências e emergências, de Goiânia. Como critérios de exclusão foram considerados: população indígena e carcerária e idosos em precauções por
infecções. Os pacientes foram abordados e elucidados sobre a pesquisa, lido o Termo Consentimento Livre e Esclarecido, e após assinatura, foi
aplicado o formulário de avaliação clínica e sociodemográfica, Medida Independência Funcional (MIF), Mini Exame de Estado Mental (MEEM) e
Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD). Na Análise estatística utilizou-se caracterização descritiva dos dados e testes de correlação.
Resultados Parciais (até 05/05/2018): Foram avaliados 69 pacientes, no entanto 11 foram excluídos por não completarem a avaliação, totalizando
58 idosos (30 mulheres e 28 homens). A média de idade foi de 73 (±7,2) anos, média do tempo de permanência hospitalar de 10,6 (±9,35) dias. Da
amostra, 34 idosos (58,6%) eram residentes em Goiânia, 56,8% não praticavam atividade laboral, metade da amostra (53,4%) informou ter
cursado nível fundamental incompleto e 65,5% relatou ter renda menor ou igual a um salário mínimo/mês. Observou-se que a média da MIF foi de
83,31 (±21,4) pontos, média de MEEM de 22 (±5,0), média da escala HAD para ansiedade 7 (±3,5) e para depressão 7,71 (4,4) pontos. Até o
momento a análise não demonstra relação estatisticamente significativa entre as variáveis de nível de ansiedade e funcionalidade (r:-0,13; p=0,3),
bem como depressão e funcionalidade (r:-0,08; p=0,5). Conclusão: Os resultados parciais sugerem que a amostra tende a apresentar improvável
quadro de ansiedade e depressão e na funcionalidade tem tendência a apresentar dependência modificada necessitando de assistência de até 25%
nas tarefas. Os testes estatísticos demonstram que com os dados atuais não houve correlações significantes da funcionalidade com a ansiedade e a
depressão.
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RESUMO
A insuficiência renal crônica (IRC) é uma lesão renal, progressiva e irreversível caracterizada pela perda da capacidade de manutenção da
homeostase dos rins. As alterações respiratórias, que ocorrem devido à doença e ao seu próprio tratamento, estão relacionadas, sobretudo, à
hipotrofia muscular de fibras do tipo I e, em especial, à do tipo II, à alteração do transporte, extração e consumo de oxigênio, à deficiência de
vitamina D, ao catabolismo protéico aumentado, à disfunção do metabolismo energético e ainda aos processos inflamatórios crônicos. Portanto,
mesmo conhecendo-se as repercussões pulmonares advindas da IRC é importante avaliar a força da musculatura respiratória com o intuito de
detectar precocemente a fraqueza muscular e iniciar a terapêutica para reverter ou melhorar a força muscular respiratória. O objetivo desse
estudo foi avaliar a força da musculatura respiratória em pacientes com IRC. A amostra foi de conveniência e participaram do estudo os indivíduos
com IRC que estavam em tratamento usual de hemodiálise no Hospital Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
(IPSEMG) em Belo Horizonte e que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo foi aprovado pelo CEP Hospital Eduardo de
Menezes (FHEMIG) Belo Horizonte MG, CAAE: 55896916.8.0000.5124. Para mensuração das pressões respiratórias foi utilizado um
manovacuômetro aneróide capaz de medir pressões positivas e negativas com alcance de -300 a +300 cmH2O. Os valores previstos foram
calculados de acordo com a equação de Black e Hyatt. Os resultados foram expressos como média desvio padrão da média e a análise estatística
utilizado foi o teste T student pareado para comparar os valores previstos com os valores mensurados. Foram avaliados 20 pacientes. A média da
Pimax prevista foi de 102.8 cmH20 com desvio padrão de 16.54, enquanto a média da Pemax prevista foi de 187.1 cmH20 com desvio padrão de
31.17. A média da Pimax alcançada pelos indivíduos foi de 75.56 cmH20 com desvio padrão de 22.38, enquanto a média da Pemax alcançada foi de
56.63 cmH20 com desvio padrão de 16.12. Houve diferença quando comparamos os valores previstos com os valores alcançados tanto na Pimax
quanto na Pemax (***p<0.001). Os resultados demonstram redução da força muscular respiratória, dos indivíduos com IRC submetidos a
hemodiálise, demonstrando a relevância desse estudo para o desenvolvimento de protocolos para a reabilitação muscular e
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RESUMO
A Organização das Nações Unidas (ONU) admite que os Acidentes de Trânsito (AT) vem sendo um problema de saúde pública mundial. No ranking,
o Brasil fica em quarta posição entre 101 nações com maiores taxas de mortalidade. Goiás assume nono lugar, com média de 7.260 mortes anuais,
quando comparado aos demais estados brasileiros e Distrito Federal. Goiânia é classificada em quarta posição de internação hospitalar relacionada
a acidentes e violências em comparação a 24 capitais brasileiras e Distrito Federal. Os AT são acompanhados por alto índice de morbimortalidade,
sequelas e gastos hospitalares para tratamentos, fomentando um elevado custo econômico para toda a sociedade. As lesões decorrentes
configuram-se como um grave problema de saúde pública pois podem comprometer a biomecânica corporal e alterar a capacidade funcional,
especialmente a capacidade de marcha, acarretando longos períodos de recuperação às vítimas. Sendo assim, na viabilidade de abordagem
multiprofissional precoce, que contribua para minimizar o quadro de sequelas, gastos hospitalares e, contudo, reduzir os custos econômicos
relacionados às vítimas de acidente de trânsito, torna-se expressivo analisar a capacidade de marcha e o perfil sociodemográfico desta população.
Objetivo: Traçar o perfil sociodemográfico, clínico e capacidade de marcha de vítimas de acidentes de trânsito atendidos em um hospital estadual,
referência em urgência e emergência, de Goiânia. Metodologia: Estudo transversal, descritivo, realizado nas enfermarias do referido hospital, no
ano de 2017. Foram incluídos participantes com idade igual a 18 anos ou mais, de ambos os sexos, vítimas de acidentes de trânsito. A avaliação e a
operacionalização da pesquisa sucedeu em até 72 horas após admissão hospitalar do paciente. Como fatores de exclusão elencou-se os
participantes em situação de vulnerabilidade, conforme resolução 466/12, e àqueles provenientes de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e sala de
Emergência. A coleta de dados foi executada nos meses de abril, maio e julho de 2017, com a participação de 200 pacientes. O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUGO, CAAE: 63898317.1.0000.0033/2017. Na Análise estatística utilizou-se caracterização
descritiva dos dados. A composição foi por descrição por meio de medidas de tendência central, variância, frequência absoluta e frequência
relativa. Na averiguação inferencial, realizados os testes de normalidade, KolmogorovSmirnov. O programa utilizado foi o Statistical Package for
the Social Sciences versão 23 e realizada dupla digitação. Instrumentos utilizados: Formulário de Avaliação Clínica e Sociodemográfica; Escala
Visual Analógica de Dor (EVA); Medical Research Council (MRC) e Medida de Independência Funcional (MIF) e Functional Ambulation Categories
(FAC). Resultados: Participaram da pesquisa 48 mulheres e 152 homens, com média de idade de 35,7(±12,9) anos e tempo médio de internação de
9 dias. São em sua maioria motociclistas (72,5%), declarando como escolaridade nível médio completo e superior incompleto (40%) e emprego fixo
(84%). Apenas 22,5% da amostra declarou uso de bebida alcoólica em até 6 horas antes do acidente. A região corporal mais afetada pelo acidente
foi dos MMII (51,5%), não houve diferença significativa entre os lados afetados. A média do nível de dor avaliada pela EVA foi 3,78. Quando
submetidos a avaliação funcional apenas 57,3% não eram capazes de deambular, a média na MIF foi de 96(±19,6) pontos e a média de força
avaliada pela escala MRC foi de 53(±8,5) pontos. Conclusão: Foi evidenciado que os acidentados no trânsito de Goiânia, são na maioria homens,
adultos jovens, motociclistas, trabalhadores, com acometimento em membros inferiores e limitação da capacidade de marcha.
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RESUMO
Com a implementação do Sistema Único de Saúde surgiu a necessidade de formar trabalhadores em saúde que tivessem uma visão abrangente do
contexto político e sócio-histórico que estão inseridos – o que implicava em desafios multidimensionais no campo educacional. Passados 30 anos
do advento do SUS, as dificuldades formativas ainda são pontuadas por profissionais e educadores do campo da saúde. Nesta perspectiva, o
processo formativo dos estudantes de fisioterapia, no Brasil, apresenta-se em processo de (re)construção. O objetivo deste estudo foi
compreender as concepções sobre saúde pública e conceitos associados de estudantes de fisioterapia bem como identificar a percepção acerca do
processo formativo; compreender a concepção sobre interdisciplinaridade e identificar necessidades formativas emergentes voltadas às práticas
educacionais dos docentes universitários. A proposta da pesquisa conduziu para uma metodologia qualitativa, favorecendo a compreensão
epistemológica da investigação, o desdobramento dos processos, significados em sua totalidade e os princípios de especificidade histórica. Tratase de um estudo descritivo e exploratório, sobre a formação. A seleção da amostra populacional ocorreu utilizando o método Snowball: o primeiro
participante foi escolhido por conveniência e indicou outro participante para colaborar com o estudo, e assim sucessivamente. Foram convidados
a participar do estudo 12 estudantes de Fisioterapia de uma Instituição de ensino superior pública e 08 estudantes de uma Instituição de ensino
superior privada do estado da Bahia. Foram incluídos estudantes de Fisioterapia matriculados a partir do segundo semestre. Não foram realizadas
comparações e/ou inferências acerca das instituições de ensino de origem dos entrevistados. A análise dos dados foi realizada sob a perspectiva da
análise de conteúdo proposto por Bardin. Os depoimentos foram gravados e transcritos na integra. Em seguida, foram realizadas as seguintes
fases: a) pré-análise, b) a exploração do material e c) o tratamento dos resultados, a inferência, a interpretação e d) a criação de categorias. Este
trabalho atende requisitos estabelecidos pelas resoluções éticas Nº 466/2012 e Nº 510/2016 emanadas pela Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa. Foram construídas duas categorias a partir dos depoimentos dos participantes: 1) A prática profissional engendrada num modelo
biomédico e 2) o currículo “vivo”. Quando a discussão é sobre a prática profissional, foram recorrentes os depoimentos que apontam que o
modelo de saúde hospitalocêntrico, centrado na doença, é rejeitado pelos participantes da pesquisa, porém é, ainda, dominante. Alguns
depoimentos destacam importantes iniciativas individuais por parte de docentes e institucionais, por meio de práticas pedagógicas, que buscam
questionar e rever o modelo biomédico. Quanto ao currículo os participantes da pesquisa acreditam que ele deve estar em constante modificação
no sentido de potencializar as mudanças da atuação profissional de saúde contemporânea. Em que pese os avanços obtidos a partir do
estabelecimento de Diretrizes Curriculares Nacional para os cursos de saúde, o status quo dos currículos de fisioterapia ainda tem caráter
reabilitador e carece de uma formação reflexiva e crítica.
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RESUMO
O imobilismo submetido ao paciente crítico é capaz de promover efeitos deletérios ao organismo, podendo atrasar a recuperação do paciente,
além de perdurar por alguns anos após a alta hospitalar e aumentar os índices de mortalidade. Estudos apontam que a fraqueza muscular
adquirida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) acontece em cerca de 50% dos pacientes e que a perda de força muscular pode variar de 1-6% ao
dia. A mobilização precoce (MP) é utilizada de forma adjuvante ao tratamento com o objetivo de recuperar o paciente e minimizar os efeitos
negativos oriundos do processo de internação. Quando utilizada com dispositivos, essas intervenções geralmente têm foco nos Membros
Inferiores (MMII), deixando os Membros Superiores (MMSS) com atenção relativamente pequena, embora sejam fundamentais em questões de
mobilidade funcional e autocuidado. Objetivo: Identificar os dispositivos utilizados para MP de MMSS em pacientes em UTI. Materiais e métodos:
Revisão Integrativa, com busca nas bases de dados SciELO, LILACS, PubMed, SCOPUS e Web of Science, em novembro de 2017, sem restrição de
ano de publicação, nos idiomas inglês, português e espanhol. Foram incluídos ensaios clínicos ou estudos observacionais, artigos completos, que
estivesse descrito na metodologia o uso de algum dispositivo para mobilização de MMSS de pacientes adultos internados em UTI. Resultados:
Foram identificados 3.813 artigos a partir da estratégia de busca, sendo oito elegíveis com base nos critérios de inclusão e exclusão. Foram
descritos o uso de quatro dispositivos, sendo o cicloergômetro o mais utilizado, seguido de pesos, eletro estimulação neuromuscular e faixa
elástica. Conclusão: A literatura indica que existem dispositivos para este fim, porém pouco utilizados ou descritos para os MMSS. Os desfechos
quanto ao seu uso são favoráveis e com poucos eventos adversos. Diante da similaridade entre as perdas de trofismo e força muscular nos MMSS
e MMII por dia de internação, sugere-se um olhar mais cauteloso acerca do tema, com novos ensaios clínicos que descrevam o uso desses
dispositivos para esta população e que tenham seus protocolos identificáveis e capazes de serem reproduzidos.
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RESUMO
A espondiloartrose cervical é um tipo de artrose que causa alterações na coluna cervical, afetando as vértebras, disco intervertebral, ligamentos e
nervos, provocando dor e muitas vezes pode ser incapacitante. A quiropraxia vem ganhando espaço no tratamento de muitas patologias do
sistema musculo esquelético, dentre elas a espondiloartrose. Objetivo: este estudo pretendeu analisar o efeito das técnicas de quiropraxia no
tratamento da dor e mobilidade da região cervical de pacientes com espondiloartrose cervical. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo,
desenvolvido com pacientes de ambos os sexos, independente da idade, atendidos na Clinica Doutor Fernando Mascarenhas na cidade de Juiz de
Fora – MG. Foram avaliados antes e após o tratamento quiroprático com o questionário de auto avaliação de queixa cervical, a Escala Funcional de
Incapacidade do Pescoço de Copenhagen (EFIPC), goniometria dos movimentos da cervical (flexão, extensão, rotação e flexão lateral) ativo e
passivo e a Escala Analógica Visual. E foram ainda submetidos a 8 sessões do protocolo de quiropraxia com duração de 10 minutos duas vezes por
semana durante um mês. Resultados: A amostra foi composta por 10 indivíduos de ambos os sexos, predominância para o sexo feminino (70%)
sobre o sexo masculino com (30%), com idade entre 22 e 62 anos, sendo a média 39,4 anos, todos atendidos na Clinica Doutor Fernando
Mascarenhas na cidade de Juiz de Fora – MG. Em relação à intensidade da sintomatologia dolorosa, antes do tratamento a média de dor era 7 e
após o tratamento média 3. Antes do tratamento 10% dos participantes apresentaram Incapacidade leve, 30% Incapacidade Leve a Moderada,
30% Incapacidade Moderada e 30% Incapacidade Moderada a intensa da EFIPC. Após o tratamento 50% dos participantes apresentaram
Incapacidade Mínima, 30% incapacidade leve e 20% Incapacidade Leve à Moderada. Com relação a amplitude de movimento, ouve melhora após o
tratamento em todos os movimentos, sendo mais evidente na flexão da cervical ativa com aumento 15,7º, seguida pela flexão da cervical passiva
com 14º e extensão de cervical ativa com 11,7º. Conclusão: A quiropraxia tem efeito positivo sobre a dor e mobilidade de pacientes com
espondiloartrose cervical. Com diminuição do quadro álgico, melhora da incapacidade cervical e aumento da amplitude de movimento.
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RESUMO
A permanência prolongada no leito dos pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), além de afetar globalmente o paciente, é geradora de
grande impacto econômico, levando a um ciclo em que, quanto maior o tempo de internação do paciente, maiores poderão ser os danos físicos,
funcionais e econômicos. As UTIs têm se preocupado com esses aspectos e incentivado amplamente a Mobilização Precoce (MP), estimulando o
uso de recursos consagrados por seus efeitos positivos no doente crítico. Entretanto, alguns dos dispositivos utilizados para tal fim podem
apresentar custos elevados, nem sempre disponíveis para suprir a demanda. Diante deste cenário torna-se necessária a construção de
equipamentos para MP que sejam seguros para os pacientes, de baixo custo e validados para tal fim. Objetivo: Descrever o desenvolvimento e a
construção de um dispositivo para exercícios cíclicos simultâneos de Membros Superiores (MMSS), de baixo custo, com materiais de fácil acesso e
de fácil reprodução para posterior aplicabilidade em pacientes em UTI. Materiais e Métodos: Estudo de caráter metodológico, dividido em três
etapas: planejamento (com esboço técnico e identificação dos materiais), construção (com base em dados antropométricos e nas medidas do
leito) e avaliação dinâmica do dispositivo (feita em indivíduo saudável de modo a confirmar a possibilidade da movimentação ativa dos MMSS de
forma confortável). Resultados: Foi desenvolvido e construído um dispositivo para exercícios cíclicos para MMSS, similar a um disponível
comercialmente e já validado na literatura sobre seus efeitos no organismo humano nesta população. Cumprindo todos os requisitos para a sua
construção ele encontra-se pronto e em fase de validação da viabilidade e segurança para que possa ser utilizado como estratégia de combate ao
imobilismo em pacientes em UTI. Conclusão: Diante do objetivo primário, foi desenvolvido e construído um dispositivo que possibilita a
movimentação ativa rotacional dos MMSS, de baixo custo, com materiais disponíveis comercialmente e de fácil replicação. Para a sua
aplicabilidade na população a que foi proposto é necessária a finalização da validação da segurança quanto ao seu uso e, para trabalhos futuros, é
sugerida a implantação de um torquímetro para mensuração dos valores, para que seja capaz de compará-lo ao similar, afirmar seus potenciais
benefícios e ampliar a sua utilização nas diversas áreas da Fisioterapia.
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RESUMO
O vírus Zika (ZIKA) é um arbovírus transmitido pelo género Aedes do artrópode, pertencente à família Flaviviridae e ao género Flavivirus. É um vírus
com RNA de cadeia simples, esférico, envelopado e de aproximadamente 50 nm de diâmetro. É considerado um vírus emergente causando surtos
em vários países Asiáticos e tem sido associado a casos de microcefalia em fetos cujas mães apresentaram sintomas consistentes com a presença
viral durante a gravidez. Como atualmente existe pouco conhecimento sobre a capacidade do vírus Zika em causar doença com suas
manifestações clínicas entre hospedeiros suscetíveis, elaboramos esse trabalho com a utilização de modelo animal para obtermos maior
entendimento sobre o curso da infecção, da transmissão e da disseminação viral. Para conhecer melhor a patogenicidade, estamos estudando 22
macacos rhesus (Macaca mulatta). Machos adultos jovens (n = 4) realizaram copulação e as fêmeas grávidas (n = 18) foram inoculadas com o vírus
Zika (107copies / ml) obtido por cultura celular, por via intravenosa. As fêmeas grávidas foram monitoradas e avaliadas antes e a partir do início da
gestação através da carga viral sérica, detecção do genoma viral, anticorpos séricos e testes de função hepática. A ultra-sonografia foi utilizada
para monitorar o desenvolvimento fetal durante a gravidez. Os recém-nascidos serão avaliados tanto por testes clínicos quanto laboratoriais até 3
meses de vida. Nossos resultados preliminares mostram que a carga viral e presença de partículas estão elevadas nos primeiros dias após infecção
em amostras de soro e de urina. Houve também proliferação de CD4 e CD8 após os primeiros dias de infecção. Níveis elevados de TGO/AST
coincidiram com níveis elevados de cópias virais após infecção. Ao longo da gestação, verificou-se alterações no diâmetro biparietal dos fetos,
sobre a circunferência cefálica e no diâmetro occiptofrontal. Estamos ainda coletando dados e correlacionando aqueles já obtidos nesse estudo da
patogenicidade e também aqueles de detecção do genoma viral e carga viral sérica. Os resultados tem demonstrado que o modelo animal que
escolhemos torna possível conhecer a patogenicidade do vírus Zika podendo favorecer na definição mais rápida de um diagnóstico ou encontro de
formas de tratamento.
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RESUMO
A Síndrome da Apneia Obstru va do Sono (SAOS) é uma condição clínica caracterizada por repe dos episódios de obstrução completa (apneia) ou
obstrução parcial (hipopneia) das vias aéreas superiores por um período igual ou maior a 10 segundos. Clinicamente se apresenta com sonolência
diurna excessiva (SDE), obstrução respiratória, microdespertares noturnos. Um problema comum entre estudantes universitários é privação de
sono e consequente sonolência diurna. Os estudantes que experimentam problemas de sono podem comprometer o seu desempenho acadêmico,
saúde e humor, afetando a qualidade de vida, além disto, os indivíduos com apneia leve têm o dobro de chances de desenvolver Hipertensão
Arterial Sistêmica (HAS) do que aqueles sem apneia. O obje vo deste estudo foi calcular o risco para apneia obstru va do sono em estudantes
universitários de uma Ins tuição de Ensino Superior (IES), e veri car a correlação e associação entre IMC, circunferência de pescoço, circunferência
abdominal, sonolência noturna e hábitos de vida diária. Estudo transversal realizado no Centro Universitário Estácio do Ceará com uma amostra
não probabilís ca de 148 estudantes com idade entre 18 e 35 anos, foi aprovado pelo comitê de é ca em pesquisa da ins tuição. As variáveis do
estudo foram peso, circunferência de cintura e de pescoço. Foi u lizado a escore de Epworth para SDE e ques onário de Berlim, ambas os
instrumentos são u lizados para inves gar distúrbios do sono. Os par cipantes foram subme dos à realização de avaliação antropométrica e
responderam os ques onários. Consideramos a presença de SDE quando o valor da escala de Epworth fossem ≥ 10 pontos posi vos. A análise foi
realizada pelo so ware SPSS v.25. As caracterís cas dos par cipantes foram resumidas em frequência e porcentagens para variáveis categóricas e
valores médios ( desvios padrão) para variáveis con nuas. Testes t de Student e os testes do qui quadrado ou Pearson para comparar as variáveis
categóricas ou con nuas. valor de p 0,05 considerado signi ca vo. A amostra foi composta por 46 (31%) par cipantes masculinos e 102 (68,9%)
feminino com idade de 23 3 anos. 68,9 % (n 102) com IMC considerado normal; 32 (25%) eram sobrepeso e 3,4% (n 4) obesos e 6,15 % (n 9)
baixo peso. 63% (n sedentários) e 70,9% (n 105) gastam mais de 3 h/dia com mídia digital (whatsapp, TV e computador). Em relação ao sono
noturno, 33,8% (n 50) dorme menos de 6 horas; 57,6% (n 85) entre 6 e 8 horas e 8,8% mais de 8 h. O score de Epworth mostrou que (n 31)
apresenta SDE normal; (n 47) SDE limite; (n 42) SDE leve e (n 28) SDE moderada. As medidas de circunferência abdominal para o sexo feminino foi
72 10 cm IC [70,82 74,78]; para o sexo masculino 82 10 cm IC [78,56 82,39] considerada dentro dos parâmetros normais. Não encontramos
correlação entre IMC e SDE (p 0,05), entretanto as médias dos escores de Epworth foram esta s camente diferentes quando comparamos entre
os estudantes com menor tempo de sono noturno. Os resultados mostram que a amostra apresenta excesso de sonolência diurna relacionada aos
hábitos diários e poucas horas de sono noturno.
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RESUMO
Hoje o Brasil tem mais de 26 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, entre 2005 a 2015 a proporção de idosos de 60 anos ou
mais passou de 9,8% para 14,3%. Em 2008 cerca de 9,2% dos idosos do Brasil declararam sofrer de depressão. Muitas vezes marcada por perdas
constantes, como a perda do companheiro, da capacidade de trabalho, por sentimentos de frustrações, são fatores que comprometem a
qualidade de vida e que pode levar o idoso a desenvolver a depressão. Afetando também a qualidade de vida dos idosos, os transtornos de
ansiedade, restringem suas vidas sociais. Além disso as quedas no segmento idoso têm o agravante de gerarem problemas de maiores proporções
e consequências de maior gravidade o que diminui gradualmente sua independência. Contudo, ser idoso não quer dizer ser doente, o
envelhecimento ativo, que preconiza a prática de exercícios físicos, vem se destacando como grande aliado na prevenção de muitos problemas
relacionados ao idoso. Desta forma o presente estudo tem como objetivo verificar níveis de ansiedade, depressão e quedas em idosas sedentárias,
ativas e idosas não ativas, que praticam exercício há menos de 3 meses. Método: Trata-se de uma pesquisa exploratória quantitativa transversal,
realizada de novembro de 2017 a abril 2018 e aprovada em Comitê de Ética em Pesquisa sob CAAE 46555015.9.000.5379. Participaram deste
estudo 61 idosas, com 60 anos ou mais, que frequentam a Paróquia Santo Antônio em Ourinhos/SP e participam do Programa Vida Ativa. Algumas
realizam exercícios físicos aeróbicos, de flexibilidade e de resistência com o peso do próprio corpo, com a periodicidade de três vezes por semana e
duração de uma hora. Foram adotados como critério de exclusão apresentar estágios avançados de distúrbios cognitivos, verificado pelo Mine
Exame do Estado Mental, que impedissem o entendimento das perguntas, bem como apresentar distúrbios do equilíbrio ou da marcha. Assim, ao
aplicar os critérios, somente 56 avaliações foram consideradas para os resultados deste estudo. Foram divididos três grupos: G1 constituiu-se de
35 idosas ativas, G2, de 10 idosas que praticam exercício há menos de 3 meses e o G3, de 11 idosas sedentárias. As idosas do G1 e G2
responderam um questionário estruturado com questões sobre dados sociodemográfico, hábitos de vida, doenças, medicamentos e histórico de
quedas (quantidade no último ano, local). Além disso foram avaliadas com a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD). Resultados: 14
(40%) idosas do G1 sofreram pelo menos uma queda no último ano, destas, 6 (42,8%) foram na rua e 8 (57,1%), em casa. No G2 8 (80%) idosas
sofreram queda no último ano, 2 (25%) na rua e 6 (75%) em casa e no G3 9 (81%) idosas sedentárias sofreram, pelo menos, uma queda no último
ano, 6 (42,8%) na rua e 8 (57,1%) em casa. Em relação à HAD-A (ansiedade) 30 (85,7%) idosas do G1 não apresentam caso de ansiedade e
31(88,5%) não apresentaram caso de depressão, de acordo com o HAD-D. No G2, em relação ao HAD-A 9 (90%) não apresenta caso de ansiedade e
7 (70%), não apresentaram caso de depressão. E no G3, em relação ao HAD-A, 5 (45,4%) não apresenta caso de ansiedade e 7 (63,6%) não
apresentaram caso de depressão. Conclui-se que, nas idosas deste estudo, a presença de queda foi maior em casa, que as idosas ativas sofreram
menos quedas no último ano e que as idosas sedentárias apresentaram maiores níveis de ansiedade e depressão.
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RESUMO
O exercício físico é uma condição que influencia direta e/ou indiretamente os sistemas oxidativos e a ativação dos mecanismos de defesa
antioxidante. Durante os exercícios físicos, ocorrem várias reações químicas que levam à formação de espécies reativas de oxigênio (EROS).
Entretanto, a duração do treino tem sido identificada como um dos principais fatores que afetam positivamente a capacidade oxidativa do
músculo esquelético. Objetivo: Verificar a atividade da enzima catalase nos músculos sóleo e extensor longo dos dedos. Métodos: O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética para o Uso de Animais da Universidade Estadual do Ceará, sob o protocolo no 7007456/2015 de 04/03/2016.
Foram utilizadas 16 ratas fêmeas, Wistar com 60 dias de vida e massa corporal 200 g ± 15 g, provenientes do Biotério da UECE. Os animais foram
mantidos em ciclo claro/escuro (12h/12h), em ambiente com temperatura controlada entre 22 a 25 °C, recebendo ração e água ad libitum. Foram
divididos em dois grupos, contendo (n=08) animais: Grupo Controle (CTR); Grupo Natação (NT). A natação ocorreu em um recipiente de plástico
com aproximadamente 60 L e 60 cm de profundidade, durante seis dias por semana ao longo de quatro semanas. Afim de evitar flutuação do
animal foi utilizada uma carga equivalente a 4,0% da massa corporal, atada ao dorso. Após o período de adaptação, o treinamento ocorreu com
duração de 40 minutos, com 5 minutos de aquecimento, 30 minutos de treinamento e por fim, 5 minutos de esfriamento. Após 24 horas do último
treino, os animais foram anestesiados com Tiopental sódico (150 mg/kg) via intraperitoneal com posterior decapitação. Os músculos sóleo e
extensor longo dos dedos (ELD) direito foram removidos e armazenados em nitrito líquido. As amostras foram homogeneizadas em tampão
fosfato (pH=7,4) e posteriormente encaminhado para análises da atividade antioxidante (CAT). Os dados foram analisados por ANOVA ONE-WAY
com pós-teste Tukey, com p<0,05. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão da média. Resultados: Os resultados encontrados nos
músculos sóleo foram CRT (3,714±0,3472) e SW (3,037±0,6324), p= 0,3622 e no musculo ELD CRT (0,8457±0,1191) e SW (1,608±0,2065), p=
0,0056. Verificou-se que não houve modificação dos valores da catalase do grupo NT em relação ao CTR no músculo sóleo. Já no músculo ELD, o
grupo NT teve um aumento significativo se comparado ao CRT. Conclusão: A atividade da enzima catalase no músculo sóleo não apresentou
diferença estatística entre os grupos CTR e NT. Já o músculo extensor longo dos dedos, por ser mais acionado durante a atividade física, gerou
maior estresse oxidativo e, consequentemente, maior atividade da enzima catalase no grupo NT se comparado ao
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RESUMO
A doença de Parkinson (DP) é um transtorno neurodegenerativo e progressivo que causa prejuízos cognitivos e motores, com redução da
funcionalidade nos indivíduos. A fisioterapia busca retardar a progressão da doença e protelar as incapacidades. Atualmente, o método Pilates é
um dos recursos utilizados no tratamento da DP pois realiza uma integração da mente e do corpo trazendo resultados favoráveis no
condicionamento físico, e em variáveis como a flexibilidade, força e equilíbrio. Objetivos: Analisar, por meio da literatura, os efeitos do método
Pilates na reabilitação do paciente com doença de Parkinson. Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática, realizada no período de março a abril
de 2018 nas bases de dados PubMed, Portal BVS, SciELO, PEDro e Science Direct combinando os descritores “Parkinson disease”, “Pilates based
exercises”, “Pilates training” e “rehabilitation” nos idiomas inglês e português. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados publicados entre
2004 e 2018 que incluíam o método Pilates no tratamento de indivíduos com DP. Resultados: Foram encontrados inicialmente 260 artigos, destes,
103 foram descartados por estarem duplicados, e 155 por não respeitarem os critérios de elegibilidade, restando 4 artigos para serem analisados.
Todos apresentaram qualidade metodológica maior que 5 na escala PEDro com pontuação média de 6,0. Foram analisadas as variáveis força,
equilíbrio, marcha, estabilidade, flexibilidade e qualidade de vida antes e após a aplicação do método Pilates. Os protocolos variaram entre 6 e 12
semanas de treino. Conclusão: Os estudos apontam que o método Pilates age no sistema muscular e nervoso melhorando o equilíbrio dinâmico e
promovendo o aumento da força de membros inferiores. A técnica mostrou-se eficaz e benéfica, apresentando-se como uma ferramenta viável a
ser incluída em um plano terapêutico para DP. A escassez de estudos assume que mais pesquisas precisam ser realizadas com objetivo de
fundamentar essa afirmação.
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RESUMO
O exercício físico é um dos principais fatores que agem no processo de remodelação óssea modificando positivamente a osteogênese do osso.
Para se realizar adequadamente a prática de exercícios, é recomendável o uso de órteses ortopédicas, a fim de reduzir as pressões plantares
excessivas, o atrito durante o movimento horizontal do pé, atuando como amortecedor durante o impacto contra o solo, além de oferecer suporte
e estabilidade estrutural. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar o impacto da órtese ortopédica na densidade mineral
óssea da vértebra L6 de ratas submetidas à corrida moderada. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética para o Uso de Animais da Universidade
Estadual do Ceará, sob o protocolo nº 6923877 de 28/10/2016. Foram utilizadas 22 ratas, fêmeas, Wistar, massa corporal entre 210±10g. Os
animais foram divididos aleatoriamente em três grupos: Controle (CTR), Treinado (TRE) e Treinado com Órtese (TRO). Os animais do grupo CTR
não realizaram o treino; os grupos TRE e TRO foram submetidos ao treinamento moderado de corrida. O treino ocorreu por 3 semanas, onde a
primeira semana consistiu de uma adaptação em esteira adaptada para roedores (Imbramed, Brasil), nas duas semanas seguintes os animais
passaram por um teste de esforço no primeiro dia da semana, e nos quatro dias seguintes, por um treinamento de corrida moderado conforme
60% da sua capacidade máxima de esforço. O teste de esforço consistiu em etapas de corridas contínuas com um incremento de 0,2km/h na
intensidade do exercício, até que o animal atingisse a exaustão. Após esse período os animais foram anestesiados com Tiopental de sódio (150
mg/kg) via intraperitoneal conforme massa corporal com posterior decapitação para remoção da vértebra L6. Para a mensuração da densidade
óptica (D.O.) da vértebra L6 foram feitas radiografias no aparelho de raios-X, com gerador VMI 500 amperes, com distância foco-filme de 80 cm.
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 estava a película. Para a análise das imagens radiográficas foi
utilizado o Software Imagem J 1.41o (Wayne Rasband Institutos Nacionais de Saúde; EUA), no qual foram demarcadas regiões específicas da
vértebra. Em cada sítio, o software forneceu a medida em histogramas, obtendo-se a seguir a D.O. média de cada grupo e os dados relativos à
média de valores dos pixels, posteriormente tabulados. Os dados foram analisados por ANOVA One-Way e pós teste de Turkey, considerando
diferença com p<0,05. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão da média. Quando comparamos os grupos CTR (80.61±2.886), TRE
(91.67±2.065) e TRO (97.11±0.4181) com >< 0,0001, os dados apontaram um aumento estatisticamente significativo do grupo TRO em
comparação ao grupo CTR. Os resultados demonstram que a corrida modera associada ao uso da órtese foi suficiente para causar alterações na
densidade mineral óssea da vértebra L6. É consensual na literatura que os exercícios físicos que geram impacto como fatores intrínsecos estão
associados ao aumento da densidade mineral óssea. E que o fortalecimento ósseo ocorre em virtude do local onde esta ocorrendo o estímulo
mecânico, ou seja, quanto, mas proximal o estímulo maior a resposta local. A vértebra L6 é a última vértebra lombar recebendo toda a carga
corporal oriundo dos movimentos pélvicos e o material utilizado pela órtese apresenta características absortivas o que permitir uma maior
descarga de peso sobre a área estudada. Nesse contexto, é possível verificar que a intensidade mecânica promovida pelo protocolo de corrida
associado ao uso da órtese ortopédica induziu a uma nova adaptação óssea alterando a densidade mineral vértebral de ratas.
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RESUMO
O glicogênio é uma combinação de moléculas de glicose encontrado no fígado e músculo esquelético, que fornece glicose para as células
musculares durante a contração muscular. Os exercícios moderados realizados em intervalos de tempo prolongados, ou mesmo as atividades de
alta intensidade e curta duração, promovem a depleção das reservas energéticas musculares de forma exacerbada, gerando uma queda no
desempenho físico. Portanto, o presente estudo teve como objetivo analisar a influência de uma órtese ortopédica no glicogênio muscular de ratas
submetidas ao treino moderado de corrida. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética para o Uso de Animais da Universidade Estadual do Ceará,
sob o protocolo nº 6923877 de 28/10/2016. Foram utilizadas 22 ratas, fêmeas, Wistar, massa corporal entre 210±10g. Os animais foram divididos
em três grupos: Controle (CTR), Treinado (TRE) e Treinado com Órtese (TRO). Os animais do grupo CTR não realizaram o treino; os grupos TRE e
TRO foram submetidos ao treinamento moderado de corrida. O treino ocorreu por 3 semanas, onde a primeira semana consistiu de uma
adaptação em esteira adaptada para roedores (Imbramed®, Brasil), nas duas semanas seguintes os animais passaram por um teste de esforço no
primeiro dia da semana, e nos quatro dias seguintes, por um treinamento de corrida moderado conforme 60% da sua capacidade máxima de
esforço. O teste de esforço consistiu em etapas de corridas contínuas com um incremento de 0,2km/h na intensidade do exercício, até que o
animal atingisse a exaustão. Após esse período os animais foram anestesiados com Tiopental de sódio (150 mg/kg) via intraperitoneal conforme
massa corporal com posterior sacrifício para remoção do músculo gastrocnêmio da pata direita que teve sua porção vermelha removida para
análise. Para a análise do glicogênio, as respectivas amostras foram banhadas em solução de hidróxido de potássio na concentração de 30%,
posteriormente os tubos foram fervidos até a completa digestão dos tecidos por aproximadamente 30 minutos, em seguida adicionado sulfato de
sódio e etanol em seguida. A coloração foi realizada pelo método do fenol sulfúrico e a leitura no espectrofotômetro foi realizado no comprimento
de onda de 490 nm. Os dados foram analisados por ANOVA One-Way e teste Brown-Forsythe, considerando diferença com p<0,05. Os resultados
foram expressos em média ± erro padrão da média. Quando comparamos os grupos CTR (0,921± 0,059 nmol/min/mg), TRE (0,684± 0,021
nmol/min/mg) e TRO (0,418± 0,080 nmol/min/mg) com p>
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RESUMO
O Traumatismo Raquimedular (TRM) é uma doença heterogênea, podendo ser decorrente de uma fratura simples sem déficit neurológico, até
casos de lesão neurológica grave e lesão sistêmica grave. Consiste de uma agressão à medula espinhal que pode ocasionar danos neurológicos, tais
como alterações da função motora, sensitiva e autônoma. Os danos variam de uma concussão transitória, onde o paciente recupera-se
completamente até uma transecção completa, tornando o paciente paralisado abaixo do nível da lesão traumática. O objetivo do estudo consistiu
em verificar o perfil sociodemográfico dos lesionados raquimedulares da amostra em estudo. A metodologia do estudo tratou-se de um estudo
descritivo, exploratório e transversal, com abordagem quantitativa dos resultados apresentados, realizado em um hospital público na cidade de
Fortaleza/CE, foi aplicado um instrumento de coleta de dados com os pacientes e/ou responsáveis, que constava de dados pessoais, estado civil,
município de residencia e hábitos práticos antes do acidente e o fator causal da lesão raquimedular, o estudo foi submetido e aprovado pelo
Comitê de Ética em pesquisa do Hospital em estudo, no período de abril a maio de 2018. A amostra do estudo foi composta de 25 pacientes
admitidos no Hospital em estudo. A média de idade dos participantes foi de 35,32 ±15,02 anos, 72% (n=18) do gênero masculino e 28% (n=7) do
feminino, 68% (n=17) residem fora da Capital do Ceará, 44% (n=11) possuem Ensino Medico Completo. Com relação ao hábito do tabagismo 80%
(n=20) fizeram referencia a não ter esse hábito, porém 68% (n=17) ressaltaram que fazem ingestão de álcool e 84% (n=21) não utilização drogas
ilícitas. A partir dos achados deste estudo, pode-se concluir que os pacientes acometidos desse trauma estão na idade produtiva e que apresentam
certo grau de estudo e que o uso de drogas ilícitas não teria relação com o trauma. Porem medidas esclarecedoras com relação às lesões do
trauma na medula poderiam ser ofertadas para a população.
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RESUMO
A Saúde do Trabalhador (ST) é um campo de estudo sobre a relação entre o trabalho e o processo saúde/doença, uma vez que estes conceitos
podem estar diretamente ligados a produtividade. A área da ST tem como finalidade o desenvolvimento da atenção a saúde dos trabalhadores,
visando a melhoria e a proteção da saúde destes indivíduos, diminuindo a morbimortalidade resultante dos processos produtivos. Portanto a
Fisioterapia do Trabalho é direcionada para prevenção e promoção da saúde, enaltecendo a capacidade dos indivíduos para a atividade laboral,
envolvendo aspectos relativos ao bem estar biopsicossocial, competência individual e condições do trabalho. Assim, as intervenções relacionadas
ao aspecto preventivo, têm consequências positivas na determinação da saúde, bem-estar e empregabilidade dos trabalhadores, retardando e/ou
impedindo o surgimento das Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho ( DORT) e Lesões por Esforço Repetitivo ( LER). A profissão de
costureira é considerada uma atividade ocupacional sedentária, com grandes riscos de adoção de posturas inadequadas, que podem gerar
alterações nas estruturas musculoesqueléticas, representando um sério problema para o trabalhador, a empresa e o Estado. Tornando
imprescindível a intervenção com caráter preventivo. Objetivo: esse estudo tem como objetivo verificar a prevalência de dor musculoesquelética,
descrever os aspectos relacionados a sintomatologia dolorosa dos trabalhadores e caracterizar o perfil socioeconômico, pisicossocial e ocupacional
dos indivíduos do setor de produção de uma malharia da cidade de Juiz de Fora/MG. Metodologia: foi realizado um estudo transversal, no período
de 08 à 11 de outubro de 2017, com costureiras, funcionárias da Indústria e Comércio de Malhas Pinguim, situada no bairro Santa Paula em Juiz de
Fora. Estes trabalhadores foram selecionados devido a função que exercem, por se tratar de uma atividade repetitiva, monótona e com
predominância da mesma postura por um longo período de trabalho. Foi adotado como critério de exclusão os funcionários afastados, grávidas,
trabalhadores com menos de um ano na função e/ou empresa e, a própria pesquisadora, que fazia parte do grupo de funcionários selecionados
para o estudo. Para a coleta de dados foram utilizados: Questionário Socioeconômico, Questionário Ocupacional e de Saúde, Questionário de
Satisfação Geral no Trabalho é o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares. Resultados: participaram desta pesquisa 35 trabalhadores
( todos do sexo feminino) 74,4% do total de costureiras registradas no setor até o momento da pesquisa. Das costureiras participantes 62,9% têm
idade superior a 41 anos; 57,1% apresentam baixa escolaridade; 54,3% são casadas; 65,7% possuem pelo menos 1 filho e 51,4% exercem a
profissão de costureira há mais de 15 anos. Com relação a dores auto referidas 74,3% sentem algum tipo de dor , ressaltando que 73% relataram
dores na coluna lombar e/ou torácica. Conclusão: o presente estudo possibilitou constatar a situação socioeconômica e de saúde atual, bem como
identificar a prevalência de dor musculoesquelética geral e em segmentos corporais específicos, através do QNSO, das funcionárias que trabalham
como costureiras no setor de produção em uma empresa de Juiz de Fora/MG. O estudo revelou que mais de 70% das costureiras sentem dor em
alguma parte do corpo, sendo que a maior prevalência de dor musculoesquelética auto referida é a região lombar com aproximadamente 66% dos
relatos, entretanto, tal sintomatologia não se demonstrou incapacitante, visto que, a maioria das costureiras continuam trabalhando mesmo
diante de quadros álgicos, sem prejuízos na produtividade.
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RESUMO
A necessidade de resposta sobre como o doente se apresentará após ter sido submetido a uma injuria, depara-se como processo de
reconhecimento da multifatoriedade e complexidade do organismo. O escore de APACHE II foi desenvolvido para analisar, a partir de variáveis
fisiológicas, o risco de óbito nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O projeto teve como objetivo traçar o perfil clínico e sociodemográfico da
amostra de estudo e comparar o escore de APACHE II coletado na admissão e os óbitos ocorridos na unidade de emergência, observando o
desempenho do escore em prever a mortalidade dos pacientes. Trata-se de um estudo descritivo, documental, longitudinal e retrospectivo de
caráter quantitativo dos dados apresentados. A população foi composta de todos os pacientes admitidos na Unidade de Emergência (RISCO 1) do
Instituto Dr. José Frota no período de fevereiro a abril de 2018. Levando em consideração as perdas durante a coleta de dados e os critérios de
inclusão e exclusão a amostra encontrada para o estudo foi de 28 pacientes, sendo destes 22 homens e 6 mulheres. A média de idade dos
participantes foi de 83,65 ± 20,7. No resultado foi indentificado que A enfermidade mais encontrada foi o traumatismo crânio-encefálico sendo
causado por motivos variados como queda de moto, espancamento e crise convulsiva com 57.1% de incidência. O tempo de permanência na
unidade variou de 2 a 33 dias, sendo a média encontrada de 11,2 dias. Dos 28 pacientes do estudo 12 tiveram alta do hospital e 16 vieram a obito.
O escore de APACHE II variou de 6 a 31 pontos sendo a porcentagem equivalente de 6,7% a 73,3%. A partir dos achados deste estudo, pode-se
concluir que os pacientes desse Hospital de referencia da cidade de Fortaleza/CE, no período do estudo obtiveram melhora no quadro clinico dos
pacientes, sendo assim com um melhor prognóstico após a alta. 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
Heat distribution in multilayered tissues after therapeutic ultrasound (TUS) stimulation has been investigated in the last decades. However, there
are still some concerns regarding wave parameters, dosage and physiological responses, leading to the need for further research. Thermal effect of
ultrasound is mainly due to a phenomenon called absorption, in which the mechanical energy is converted into heat. Heating is related to the
distribution of intensity in the absorbed beam and the frequency-dependent absorption coefficient (characteristic of each type of tissue). The aim
of this study was to assess temperature changes in bone samples and phantoms (mimicking materials) caused by TUS. It was used a sample of
bovine ex vivo femur and two cortical bone phantoms (Sawbones®, USA): a 4-mm thick plate and a 5-mm thick cylinder put under a custom-made
two-layered soft tissue phantom, and a TUS probe (1-MHz, intensity SATA of 1 W/cm², continuous or 50%-pulsed regimen) was used in contact
with it, in a fixed or moving configuration, for 5-minutes stimulation. A thermometer captured temperature values with two K-type
thermocouples: one in the bone-soft tissue interface, and the other between the two soft tissue layers. Everything was inside a water bath at
36.5ºC and experiments were repeated five times. Wilcoxon tests (p < 0.05) were used for statistical analysis. It can be observed that fixed
transducer leads to a higher increase in temperature compared to moving transducer, mainly for the continuous mode. The 50%-pulsed regimen
raised maximum temperatures to more than 40ºC. Significant differences were observed (p < 0.05) when comparing the setup continuous mode
plus moving transducer in bone-soft tissue interface, and comparing the setup continuous mode plus fixed transducer in soft tissue-soft tissue
interface. Fixed transducer may be deleterious since it may lead to great temperature increases. Pulsed regimens seem to heat with less intensity
compared with continuous applications. Heating by TUS on phantoms may differ from bone samples because of their different thermal constants
and geometries.
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RESUMO
O envelhecimento é algo natural, contínuo e inerente ao ser humano, e nas últimas décadas o crescimento desta faixa etária, principalmente se
tratando do Brasil, vem se mostrando com uma forte presença, valendo ressaltar a pirâmide da população idosa nos últimos tempos, aonde a base
(nascimentos) vem se estreitando, enquanto o topo (idosos) se caracteriza por estar cada vez mais larga. E o impacto do envelhecimento contínuo
de uma população traz consigo uma série de implicações nas esferas social, política e econômica. O envelhecimento é um processo gradual que
envolve vários fatores e vivenciado dentro de contextos sociais, políticos e individuais diversos; desta forma chegarão à terceira idade com maior
ou menor qualidade de vida a depender de suas experiências. A qualidade de vida está diretamente relacionada com o grau de realização com a
vida familiar, amorosa, social e ambiental, contudo o desenvolvimento de sintomas de ansiedade e depressão e a diminuição do desempenho
cognitivo podem alterar a qualidade de vida do idoso. A prática regular de exercícios físicos é uma estratégia preventiva primária, atrativa e eficaz,
para manter e melhorar o estado de saúde física, cognitiva e emocional em qualquer idade, tem efeitos benéficos para prevenir e retardar as
perdas funcionais do envelhecimento. Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar a relação entre o tempo de exercício físico e níveis de
cognição e de ansiedade e depressão em idosas ativas. Trata-se de uma pesquisa exploratória quantitativa transversal, aprovada em Comitê de
Ética em Pesquisa sob CAAE 46555015.9.000.5379. Foi realizada de outubro a dezembro de 2017 com 33 idosas com 60 anos ou mais, que
frequentam a Paróquia Santo Antônio em Ourinhos/SP e participam do Programa Vida Ativa. Realizam exercícios físicos aeróbicos e de resistência
com o peso do próprio corpo, com a periodicidade de três vezes por semana e duração de uma hora. Para o estudo foram aplicados os testes de
Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD). Foi considerado como critério de inclusão ter idade
a partir de 60 anos e, exclusão ter histórico de cirurgias e doenças degenerativas em membros inferiores, bem como depressão ou demências
diagnosticadas. De acordo com o índice de correlação de Spearman os resultados deste estudo são de que não há correlação significativa (p=0,86)
entre o tempo de prática de exercício físico e níveis de cognição. Já quanto aos níveis de ansiedade e depressão, há correlação negativa moderada
(-0,42) significativa (p=0,015). Conclui-se que, nas idosas deste estudo, quanto maior tempo de prática de exercício físico menores são os níveis de
ansiedade e depressão e que não há a mesma relação quanto aos níveis de cognição.

X Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Fisioterapia

319

Título:

UTILIZAÇÃO DO SHAKER® CLASSIC COM ADAPTAÇÃO DE UMA TRAQUEIA EM INDIVÍDUOS COM PATOLOGIAS
PULMONARES

318

Autor(es) Fabrício Gonzalez Nogueira; Everton Darlisson Leite da Silva; Andressa Nascimento Matos da Silva; Matheus Almeida
Silva; Denise Maria Sá Machado Diniz
E-mail para contato: dmsmdiniz@hotmail.com
IES: ESTÁCIO FIC
Palavra(s) Chave(s): Modalidades de Fisioterapia; Sensação; Fisiologia Respiratória.
RESUMO
A fisioterapia respiratória é essencial ao tratamento de pacientes com acometimentos respiratórios agudos e crônicos, sendo a dificuldade em
expectorar as secreções retidas um dos principais problemas enfrentados pelo fisioterapeuta. Vários são os recursos fisioterapêuticos disponíveis
no mercado nacional e internacional desenvolvidos com objetivo de promover a limpeza das vias aéreas, dentre estes destacam-se os aparelhos
que promovem a Oscilação Oral de Alta Frequência (OOAF). Essa técnica facilita a eliminação da secreção, através da redução da viscoelasticidade
e impedância do muco, possibilitando a manutenção e melhora da função pulmonar em longo prazo e maior estabilidade das unidades alveolares
ao final da expiração, pois é associada à Pressão Expiratória Positiva (PEP), a qual tem sido utilizada para melhorar a depuração mucociliar em
pacientes portadores de doenças respiratórias supurativas. Objetivo: Analisar os efeitos de vibração e da PEP durante a utilização do Shaker®
Classic com adaptação de traqueia em indivíduos com patologias pulmonares. Método: Trata-se de um estudo de casos, randomizado, com
intervenção, sem grupo controle, realizado em indivíduos com patologias pulmonares atendidos em Unidades de Atenção Primária à Saúde,
localizadas na Regional VI do município de Fortaleza-Ce, iniciado em agosto de 2017 e com previsão de término em julho de 2018. A coleta foi
iniciada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará, com o parecer de aprovação número
2.589.245 e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por cada voluntário. A aplicação da técnica foi realizada através do
dispositivo Shaker® Classic com adaptação (SCA) e Shaker® Classic sem adaptação (SCSA), sendo que na posição deitado se utilizava apenas o SCA e
na posição sentada o SCSA. A coleta foi dividida em 3 fases, sendo cada fase realizada em um dia diferente. Na primeira fase se utilizava o SCA na
posição de decúbito dorsal realizando 16 excursões expiratórias e logo em seguida o SCSA na posição sentada com mais 16 excursões. No início,
durante e após a realização da técnica era coletada a secreção e armazenada em um coletor de exames universal estéril, para ser pesada após o
procedimento. Os sinais vitais (Pressão Arterial, Frequência Respiratória, Frequência Cardíaca e Saturação) eram monitoradas no período pré, peri
e pós realização da técnica. Resultados: Até o momento a amostra é de 3 pacientes, todas do gênero feminino com média de idade de 43,3 anos.
Em relação ao estado civil, 33,3% eram divorciadas, 33,3 % casada e 33,3% solteira. A patologia que mais predominou foi asma, referida por 100%
da população pesquisada. Com relação a prática de exercícios físicos, 100% referiu não praticar nenhum tipo de atividade. Todas as pacientes
relataram fazer uso de algum tipo de medicamento broncodilatador para melhorar a respiração e consequentemente a oxigenação. A média de
pressão arterial foi de 120 para a pressão diastólica e 97,14 para a sistólica. A frequência respiratória de 17 incursões por minuto, a frequência
cardíaca 85,90, a saturação de oxigênio apresentou média de 96,95%. Não houve diferença entre o peso da secreção pré e pós-coleta. Em relação
ao aparelho que ofereceu maior vibração, 100% relatou ser o SCSA. Já em relação a sensação de resistência (PEP) que os aparelhos ofereciam,
100% relatou que o SCA possuía uma maior resistência em relação ao SCSA. Todas as pacientes relataram melhora na respiração durante os
procedimentos. Considerações finais: Os aparelhos de OOAF são eficazes na remoção da secreção e melhora da obstrução pulmonar. Os
dispositivos SCA e SCSA tiveram resultados benéficos sobre a melhora da obstrução em pacientes com doenças pulmonares, evidenciando que o
SCA parece ser mais efetivo tanto para produzir maior vibração quanto maior PEP nos voluntários avaliados. A continuação da pesquisa e aumento
da amostra poderá confirmar esse achado.
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RESUMO
Um dos principais desafios enfrentado pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar se refere à monitoração dos Profissionais de Saúde quanto
à Adesão à Higienização das Mãos. Este estudo busca conhecer e levantar dados sobre a temática que envolve a equipe multidisciplinar de saúde
no que diz respeito a prevenção de infecções hospitalares numa unidade hospitalar, tendo como base estudos que nos mostram que muitas das
infecções são evitáveis com o simples ato de lavar as mãos. Esse trabalho tem como proposta inicial a realização de uma revisão de literatura,
complementada por uma pesquisa de campo. Trata-se de um estudo de caso, descritivo, de caráter quantitativo, que foi realizado no centro de
tratamento intensivo adulto, pelo período de cinco semanas, onde foram observados noventa profissionais de saúde do CTI, por um período de
cinco semanas por 1h30 cada seção em diversos plantões – sempre diurnos no início de cada turno de trabalho ou plantão em dois momentos:
Antes e após contato com o paciente. Estes dados serão tabulados e após análise destes, utilizando-se folhas de verificação e questionários
validados pela OMS OPAS. As infecções relacionadas à assistência à saúde são consideradas um problema de saúde pública mundial, pois afetam a
segurança do paciente, à medida que contribuem para prolongar as internações, aumentar a resistência dos micro-organismos aos
antimicrobianos, gerar custos adicionais aos pacientes, a seus familiares e aos serviços de saúde e elevar a mortalidade. A redução de infecção
hospitalar está ligada a diversos fatores, dentre eles, e o mais importante e barato, é a higienização das mãos, que apesar de não retirar
completamente todos os micro-organismos, diminui fortemente esse número, favorecendo o não surgimento de infecção hospitalar, os
profissionais que trabalham em serviços de saúde, devem adotar em suas práticas diárias as recomendações básicas de higienização das mãos, o
uso de luvas e que as ações educativas são importantes e necessárias para aumentar a adesão dos profissionais de saúde à higienização. Neste
trabalho propõe-se que a comunicação seja considerada fundamental para o processo de conscientização que culminará em uma melhor
assistência ao paciente, ou seja, o processo pelo qual uma informação é repassada de uma pessoa a outra, diretamente ou não, onde comunicação
deve ser compreendida como um intercâmbio de pensamentos e opiniões entre indivíduos.
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RESUMO
A microalocação de recursos é uma prática constante nas Unidades de Pronto Atendimento. Fatores como subfinanciamento da saúde, transição
epidemiológica agravam este cenário por aumentarem a demanda pela utilização dos serviços dado o maior número de usuários portadores de
doenças crônicas não transmissíveis com agravo em saúde. Priorizar pacientes então envolve dilemas bioéticos, morais e a necessidade de um
preparo acadêmico para esta tomada de decisão, a fim de maximizar os benefícios com qualidade assistencial. Este estudo buscou analisar as
narrativas de profissionais de saúde atuantes em uma Unidade de Pronto Atendimento que lidam com a tomada de decisão em situações de
recursos escassos à formação acadêmica e bioética. Trata-se de um estudo qualitativo realizado por meio da entrevista narrativa. O cenário foi
uma Unidade de Pronto Atendimento em Belo Horizonte MG. Participaram 25 profissionais de saúde que foram identificados pelas letras (TD)
tomador de decisão e um número inteiro para cada um. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Minas
Gerais sob os parecer número 54212116.0.0000.5149 e pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão do Hospital Risoleta Tolentino Neves. A
abordagem foi determinada pela solicitação: Relate sua experiência sobre a tomada de decisão em situações de recursos escassos no âmbito da
microalocação. Na análise das práticas discursivas dos profissionais foi possível perceber falas com ansiedade ao referi se a tomada de decisão,
conflitos morais em relação à microalocação dos recursos para a assistência e indefinição do que é bioética. Percebe-se através das falas que o
conhecimento adquirido na graduação não contemplou alternativas assistenciais em meio à escassez de recursos refletindo diretamente na
maneira como ocorrerá a priorização de pacientes em âmbito microalocativo na urgência. Assim sendo utilizando o Protocolo de Manchester para
respaldar a priorização do paciente na classificação de risco, se sentem despreparados para a realidade quando necessitam microalocar recursos
para pacientes em urgências com a mesma classificação. Assim sendo as narrativas mostram fragilidade na formação acadêmica e bioética, para a
priorização de pacientes no âmbito microalocativo, sendo este processo aprendido na prática assistencial.
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RESUMO
As abordagens de pesquisa fundamentadas na utilização de tecnologias de alto rendimento, com geração de resultados de alto conteúdo em um
determinado sistema biológico, têm apresentado grande impacto para o avanço da ciência. A pesquisa científica com essas abordagens
tecnológicas apresenta o requerimento central de grande poder de captura, armazenamento e integração de dados produzidos em larga escala a
partir de um conjunto de diferentes estudos. Dentre esses estudos, destacam-se os de análises genômicas dos perfis de transcrição gênica, com
medidas quantitativas e qualitativas. É importante ressaltar ainda que essas metodologias fornecem um grande número de dados primários que
detalham informações fenotípicas relevantes e que apresentam o potencial de lançar novas hipóteses e definições de novas vias de processos
moleculares e celulares em um dado sistema. Particularmente, a imunologia, uma ciência de natureza interdisciplinar com geração de
conhecimento em ritmo exponencial, já apresenta diversos estudos obtidos a partir dessas tecnologias, e têm revelado que as pesquisas de
complexas questões imunológicas podem ser eficientemente abordadas a partir desses trabalhos científicos. Nesse contexto, o presente projeto
propõe a exploração de bancos de dados já disponibilizados e a utilização de abordagens de bioinformática em análises de transcriptoma (estudos
experimentais com a tecnologia de RNA-seq) de amostras de pacientes com doenças de base imunopatológica. Esses estudos buscam identificar
genes diferencialmente expressos que se correlacionam com padrões de alterações de funções celulares no sistema imune em condições
imunopatológicas. Nossas primeiras buscas indicam uma escassez de bases de dados organizadas por doenças de fundo imunológico, o que
contrasta com a disponibilidade ampla de dados clínicos e experimentais de amostras de pacientes com câncer. Assim, nossas análises
preliminares consistiram de pesquisa exploratória do banco de dados SRA (“Sequence Read Archive”) do NCBI (National Center for Biotechnology
Information; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra), para uma sistematização dos estudos já disponibilizados de sequenciamento em alta escala
relacionados a doenças de fundo imunológico. As buscas específicas para estudos sobre as doenças esclerose múltipla, artrite reumatoide e
distrofia muscular de Duchenne revelaram, respectivamente, um total de 1.666, 739 e 197 corridas de RNA-seq disponíveis a partir do ano de
2010. Desse total, 1.561, 420 e 173 corridas são referentes a amostras humanas referentes às respectivas doenças. Além disso, é importante
ressaltar a existência de claro aumento progressivo da disponibilização anual de dados em diferentes estudos (denominados “Bioprojects”). Dessa
forma, esses dados deveraão contribuir para uma exploração satisfatória desses estudos visando à busca por um padrão de genes
diferencialmente expressos em pacientes com doenças de fundo imunológico.
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RESUMO
A epilepsia, especialmente a do tipo do lobo temporal medial, é uma das condições que apresenta maior resistência à terapia farmacológica. A
piperina é um dos principais componentes de plantas do gênero Piper, cujas atividades anticonvulsivantes, anti-inflamatórias, anti-tumorais, têm
sido bastante evidenciadas nos últimos anos. O objetivo deste estudo foi avaliar as possíveis ações neuroprotetoras da administração subcrônica
de piperina na fase aguda do modelo de epilepsia induzida pela administração de 350 mg/kg, via intraperitoneal, de pilocarpina (P350). Para tal,
foram quantificados os efeitos do pré-tratamento subcrônico por via oral (v.o) durante 15 dias com baixas doses de piperina sobre o tempo para o
desenvolvimento das convulsões, o tempo de óbito do animal, bem como sobre os níveis de dois dos principais marcadores de estresse oxidativo
(nitrito e TBARS) em áreas envolvidas na epileptogênese (córtex pré-frontal, estriado e hipocampo). Foram utilizados para esse experimento
camundongos machos, Mus musculus albinos, com peso médio inicial de 25 g. Os animais foram aleatoriamente distribuídos em 4 grupos (todos
com 10 animais) que receberam os seguintes tratamentos: Grupo Naive e Grupo Controle (que não receberam nenhuma substância como
tratamento, apenas água para terem contato com a cânula de administração), Grupo PPR 10 (que recebeu piperina 10 mg/kg) e Grupo PPR 20 (que
recebeu piperina 20 mg/kg), todos via oral durante 15 dias. Os animais iniciavam jejum sempre 2 horas antes do tratamento subcrônico v.o e
permaneciam em jejum por uma hora depois. Após o tratamento subcrônico foi realizada administração de pilocarpina 350 mg/kg (exceto no
grupo Naive), via i.p, para indução das convulsões. Após 60 min dessa administração, ou logo após o óbito, as áreas para a análise do efeito sobre
marcadores do estresse oxidativo foram removidas. Como resultados, foram observados que nos grupos PPR 10 e PPR 20 houve um tempo médio
mais longo para que o animal entrasse em convulsão, sendo estatisticamente maior no grupo PPR 10 (1218 ± 142 s) do que no grupo Controle (686
± 55 s). Em relação o tempo médio para o óbito dos animais, os grupos tratados com piperina também apresentaram melhorias significativas, com
o grupo PPR 10 apresentando 1253 ± 93 s, e o grupo PPR 20 1629 ± 235 s, contra a média de 841 ± 85 s do grupo controle. Com relação aos
marcadores de estresse oxidativo nas áreas cerebrais selecionadas, os grupos tratados com piperina apresentaram resultados semelhantes entre
si. Depois da administração de P350, o Grupo Controle, quando comparado ao Grupo Naive, apresentou elevações significativas (acima de 100%
em todos os casos) nas concentrações de nitrito e TBARS em todas as 3 áreas cerebrais avaliadas (córtex pré-frontal, hipocampo e estriado). O prétratamento, tanto com PPR 10 quanto com PPR 20, foi capaz de reduzir as concentrações de nitrito e de TBARS a valores estatisticamente NÃO
diferentes aos do grupo Naive nessas mesmas 3 áreas, indicando uma reversão do efeito deletério da P350. Desta forma, concluiu-se que o prétratamento subcrônico com piperina foi capaz de retardar a entrada em convulsão e a morte induzidas pela administração intraperitoneal de
pilocarpina. Além disso, tomando-se como parâmetro os resultados dos níveis de nitrito e de TBARS dos grupos, ficou demonstrado que o uso da
piperina está associado a uma redução de marcadores do estresse oxidativo, o que pode embasar o efeito neuroprotetor de sua utilização.
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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. Objetivo: 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. Metodologia: Busca ativa dos estudantes para
preenchimento questionário avaliando condições clínicas, história prévia de doenças e a situação vacinal em encontros individuais. Os estudantes
são re-contactados posteriormente para avaliar a adesão às vacinas e sorologias prescritas. Resultados: Consultamos 104 alunos do 1º ao 12º
períodos (15% do básico; 53% do ciclo clínico e 32% do internato), com idade média de 25 anos, sendo 74% do sexo feminino. Todos relataram
vacinação prévia e 75% apresentaram a caderneta de vacinação. Dos 67 que informaram vacinação prévia com dT, 84% tinham sido vacinados há
menos de 10 anos (mediana de 5 anos IQR: 3-8). Para reforço de dT a maioria recebeu indicação de tomar dTPa (82 estudantes – 80%), por
estarem próximos do ingresso ou cursando o internato, sendo recomendado imuniza-los para coqueluche, visando a proteção de gestantes e
recém-nascidos. Com relação à hepatite B, 99 estudantes informaram a situação vacinal, 66% com 3 ou mais doses, 13% com duas doses e 21%
com apenas uma ou nenhuma dose prévia. A vacina foi indicada para 42 estudantes. 32 tinham dosado o anti-Hbs previamente (5 deles não
reagentes). A tríplice viral foi indicada para 57 estudantes e a vacina para varicela foi para indicada para 21 estudantes (5 destes na dependência
do resultado do exame sorológico solicitado). Sugerimos a aplicação da vacina anti-meningocócica ACWY para 50 estudantes e a Hepatite A para
90, 55 deles na dependência do resultado de exame sorológico solicitado. Foram contactados 53 estudantes para avaliação da adesão. Do total de
159 vacinas prescritas, apenas 20 (13%) haviam sido realizadas. Considerada individualmente, 7 (18%) estudantes tomaram a vacina para Hepatite
B, 4 (11%) a dTPa, 2 (7%) a tríplice viral, 5 (15%) a hepatite A e apenas 1 tomou a Meningocócica ACWY. As principais justificativas para não aderir
às vacinas foram falta de tempo (54%) e custo (17%). Foram solicitados 53 testes sorológicos e apenas 13% foram realizados. O antiHBs foi
realizado por 4 estudantes (11%), a sorologia para hepatite A por 3 (21%) e nenhum fez a de varicela. Nesse caso, as principais justificativas foram
falta de tempo (53%) e esquecimento (13%). Conclusão: Desde 2007 observamos 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. As
justificativas apresentadas podem alertar para soluções: considerando a justificativa de falta de tempo, 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.
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RESUMO
Com a incidência de mal-formações congênitas por exposição ao Zika vírus no Brasil em 2015 tornou-se relevante deteminar se era necessário
incluir o Ecocardiograma em neonatos com exposição vertical, confirmada ao vírus Zika. O objetivo foi avaliar cardiopatias congênitas em
neonatos e lactentes com Exposição vertical, confirmada vírus Ao Zika. Trata-se de um estudo observacional prospectivo de alterações
cardiológicas detectadas ao Ecocardiograma, realizado de Janeiro 2016 a janeiro 2017, em bebês com exposição confirmada ao Zika por PCR. O
trabalho de campo foi executado no Instituto Fernandes Figueira,um centro de referência para gestações de alto risco e doenças infecciosas em
crianças no Rio de Janeiro, Brasil. Foram examinados pares de mãe-bebês com suspeita de infecção por vírus Zika que durante a gravidez foram
encaminhados, estando disponíveis soro, urina, ou amostras de líquido amniótico. O desfecho primário foi a presença de doenças cardíacas
congênitas ao ecocardiograma. Forma incluídos 120 pacientes com média de 97 dias de idade de ambos os sexos. 48 pacientes apresentaram
alterações ao Ecocardiograma: forame oval patente (FOP-72,9%, canal arterial patente (APC 12,5%), comunicação interventricular (CIV 4,2%),
Comunicação Interatrial (CIA-6,2%), regurgitação fisiológica tricúspide (6,2%), estenose parcial de ramos pulmonares em um recém nato
prematuro, hipertrofia de ventrículo Esquerdo em um paciente. Treze apresentaram alterações consideradas maiores, o que equivale a 10,8% o
total de 120 patients. Foi maior a frequência de alterações cardiológicas MAIORES em pacientes prematuros e com mães com rash no 2º trimestre.
Conclusões e Relevância: O Estudo mostrou Maior Frequencia de cardiopatias congênitas quando comparado com a população geral mas não
houve nenhuma cardiopatia considerada grave sugerindo que não é necessário Incluir o Ecocardiograma neonatal ou fetal de urgencia nas
gestantes com Infecção por ZIKV ou nos conceptos com síndrome da congênita.
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RESUMO
Avaliação da adequação dos processos de trabalho que compõem o acompanhamento pré-natal, a ferramenta essencial para minimizar eventos
capazes de aumentar a morbimortalidade materna e fetal. Objetivo geral: Avaliar a adequação e os processos de trabalho da assistência pré-natal
no Município de Petrópolis nas unidades com Estratégia de Saúde da Família e demais unidades que oferecem esse serviço. Métodos: O estudo foi
de tipo transversal, descritivo e quantitativo, baseado em questionário aplicado às puérperas e análise de: prontuários, pasta de exames e
caderneta das gestantes. Foram entrevistadas um total de 300 pacientes que deram à luz no único hospital público com maternidade no Município
de Petrópolis e que realizaram pré-natal na rede pública. Com o resultado das entrevistas, da auditoria das cadernetas, pasta de exame e
prontuário foi construído um banco de dados no programa Epi Info 7™; e esses dados foram processados eletronicamente, utilizando o mesmo
programa e o Microsoft Excel®. Resultados: Entre outros resultados, chamou a atenção o fato de não ser possível comparar na totalidade as
unidades de saúde por haver migrações das gestantes, contribuindo para fragmentação do cuidado. Baseado no índice de Kotelchuck associado ao
preconizado pelo Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento, a assistência pré-natal somente foi adequada em aproximadamente 40%
das gestantes. Procedimentos preconizados já consolidados como suplementação de ácido fólico e sulfato ferroso, e procedimentos clínicos e
obstétricos foram, na maioria das vezes, adequados. Outros procedimentos, como avaliação nutricional, investigação de câncer de colo uterino e
mama, investigação de diabetes gestacional, encaminhamento à saúde bucal, atividades educativas foram inadequadas. As rotinas de primeiro e
terceiro trimestre tiveram inadequação temporal e de conteúdo. Considerações finais: Sugere-se a capacitação das equipes, melhor utilização dos
protocolos de pré-natal já existentes do Ministério da Saúde; enfrentamento político das questões de dificuldade de acesso a exames, de falta de
profissionais e insumos.
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RESUMO
A hepatite c crônica é a causa mais comum de cirrose hepática e carcinoma hepatocelular em nosso meio. Até recentemente, o seu tratamento
era baseado em regimes que continham interferon, (IFN). Os tratamento baseados em IFN apresentavam diversos incovenientes. Especialmente
em relação aos pacientes com cirrose, associava-se ao desenvolvimento de efeitos colaterais graves e frequentes. A introdução dos regimas livres
de Interferon, baseados antivirais de ação direta (DAA´s) representou uma grande mudança, possibilitando tratamentos mais curtos e eficazes.
Entretanto, pacientes com cirrose representam apenas uma pequena parcela dos indivíduos tratados até o momento. Justificativa: há escassa
informação a respeito da segurança e eficácia dos regimes livres de IFN populações de pacientes com cirrose no Brasil. Objetivo: determiar a
segurança e eficácia dos regimes livres de IFN no tratamento da hepatite C em pacientes brasileiros com cirrose. Metodologia: estudo prospectivo
com inclusão de pacientes consecutivos portadores de hepatite C e cirrose tratadoscom DAA´s no ambulatório de Hepatite C do hospital Federal
de Bonsucesso. O diagnóstico de hepatite C foi estabelecido pela pesquisa positiva do HCV-RNA por PCR no sangue. A genotipagem do HCV foi
estabelecidoa em todos os pacientes previamente ao tratamento.Cirrose foi definida por critérios histológicos (biópsia hepática com classificação
METAVIR F4), elastográficos (elastografia hepática transitória superior a 12,5 kPa), utrassonográficos (figado irregular e /ou heterogêneo,
esplenomegalia, ascite), endoscópicos (presença de varizes esofagianas) e/ou clínicos (ascite, circulação colateral, telangectasias, flapping). Os
pacientes foram avaliados em consultas quinzenais no primeio mês e mensalmente após. Exames laboratoriais (hemograma, hepatograma, função
renal) foram realizados para estas visitas. Após o termino do tratamento os pacientes forma avaliados em 3 meses para determinar a taxa de cura
(resposta virológica sustentada-RVS). Os valores forma expressos em porcentagem e media (desvio padrão). Resultados: até o momento foram
tratados 124 pacientes, com média de idade de 60(10 anos) dos quais 60% eram do genero feminino. Hipertensão arterial e dibetes mellitus forma
observados em 54 e 32%. A infecção pelo VHC foi secundária ao genótipo 1 em 89%. O regime terapêutico mais utilizado foi a combinação de
Sofobuvir e Daclatasvir (79%). O efeito adverso mais comun foi anemia, observada em 8 pacientes. Infecções bacterianas, insuficiencia renal e
encefalopatia hepática se desenvolveram em 8, 8 e 2 pacientes. Cento e dezenove pacientes completarm os 3 meses de seguimento pós termino
do tratamento, dos quais 117 obtiveram RVS (98%). Conclusão: o tratamento da hepatite C crônica com regimes livres de IFN é seguro e eficaz.
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RESUMO
A própolis é uma substância resinosa obtida pelas abelhas através da colheita de diferentes resinas da flora de cada região. Essas resinas são
alteradas quando entram em contato com enzimas presentes na saliva das abelhas. Portanto, as propriedades químicas e biológicas da própolis
mudam conforme sua região de origem, a espécie da planta da qual é coletada a resina e da espécie de abelha que a produz. O Extrato de Própolis
Verde (EPP-AF®) foi desenvolvido e padronizado de forma a apresentar uma composição química definida lote a lote. Além disso, ele já teve sua
atividade anti-inflamatória avaliada em diferentes modelos biológicos. Recentemente, foi demonstrado que esse extrato foi eficaz em inibir um
complexo inflamatório denominado de inflamassoma e, consequentemente, a citocina IL-1β. Diante dessa importante ação do extrato no que diz
respeito a redução da inflamação, este trabalho tem como objetivo avaliar a toxicidade in vitro do extrato EPP-AF® de forma a garantir o seu uso
em futuros testes de eficácia, bem como definir as doses seguras do produto. Adicionalmente, também investigaremos o envolvimento desse
extrato com outras vias anti-inflamatórias importantes como, por exemplo, a via do NF-kB. A avaliação da citotoxicidade será realizada em
macrófagos de camundongos derivados de medula óssea (BMDMs). Primeiramente, os macrófagos foram diferenciados in vitro a partir de células
tronco extraídas do fêmur. A avaliação da viabilidade celular foi realizada pelo método direto MTT e também por meio do kit CytoTox96 LDHrelease para analise da atividade da enzima lactato desidrogenase liberada pelos macrófagos danificados. Por fim, foi feita a análise de formação
de poro na membrana celular dos macrófagos, a qual foi avaliada por meio da quantificação de fluorescência emitida por iodeto de propídeo. Os
resultados referentes ao ensaio de dosagem do MTT demonstraram que tanto o extrato de própolis aquoso (diluído em salina) como o extrato de
própolis alcoólico (diluído em álcool) apresentaram viabilidade celular próxima a 100% em diferentes concentrações. Também avaliamos a
citotoxicidade dos extratos pelo método de dosagem da LDH e, notou-se, que o aumento da citotoxicidade foi proporcional ao aumento da
concentração do extrato. Porém, mesmo na maior concentração utilizada (300ug), apenas 50% das células morreram. Por fim, ao avaliarmos a
formação de poro na membrana celular ficou evidente a baixa taxa de mortalidade celular tanto com o extrato aquoso quanto com o extrato
alcoólico. Dessa forma, concluímos que mesmo o extrato de própolis alcoólico sendo um pouco mais tóxico do que o extrato aquoso, ambos
apresentaram baixa citotoxicidade, podendo então ser utilizado para fins terapêuticos sem preocupação com a viabilidade celular. Nosso próximo
passo será avaliar a atividade anti-inflamatória in vitro destes extratos, utilizando o modelo de dosagem de citocinas dependentes de NF-kB em
macrófagos e, assim, verificar a eficácia do extrato EPP-AF em atuar como um futuro composto imunorregulador.
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RESUMO
Os acidentes perfuro cortantes são uma fonte de exposição do profissional de saúde ao vírus da hepatite B, bem a outros agentes transmitidos
pelo sangue, como hepatite C e HIV. A adoção de medidas de biossegurança é essencial para garantir a proteção do profissional contra esses
microrganismos. Objetivos: Avaliar a ocorrência de acidentes com material biológico em estudantes de medicina no internato da UNESA-RJ.
Materiais e Métodos: Foi realizada busca ativa dos estudantes nos cenários de internato para entrevista, utilizando questionário semiestruturado.
Foram investigados a ocorrência de acidentes com o material biológico, o uso de equipamentos de proteção, procedimentos realizados,
imunização prévia e conduta após acidente. Resultados: 104 internos foram entrevistados, com idade média de 27 anos, 57% do sexo feminino.
17 sofreram acidentes com material biológico – 3 destes sofreram 2 acidentes, totalizando 20 ocorrências. O cenário com maior número de
acidentes foi o estágio extracurricular, com 7 (41,2%) casos. Quanto ao tipo de exposição, 70% foi percutânea, 15% em pele íntegra, 10% em pele
lesada e 5% contato em mucosa. 75% dos acidentes foi com agulha. Os principais procedimentos que resultaram em acidente foram a coleta de
gasometria arterial e sangue venoso, totalizando 45% dos casos. O material biológico em 100% dos casos foi o sangue. Dentre os 20 acidentes,
apenas 10 (50%) foram notificados ao professor preceptor. Sobre o conhecimento de biossegurança, apenas 68 (65,5%) comprovaram ser
satisfatório. Com relação a atualização da situação vacinal, 97 (93,3%) estava com vacina dT e 99 (95,2%) com a vacina para Hepatite B
atualizadas. Apenas 67% dos internos confirmou soroconversão para hepatite B (antiHBs ≥ 10UImL). Os estudantes referem como os principais
fatores que contribuíram para a ocorrência do acidente, o estresse (11 internos, 64,7%), e a desatenção (12 internos, 70,6%). Conclusões: O
número de publicações que abordam a exposição de alunos na graduação em medicina a material biológico é pequeno. Considerando as
justificativas apresentadas para ocorrência de acidentes (stress e desatenção), supomos que a taxa de acidentes observada nesse grupo (19%),
poderia ser reduzida através da abordagem prévia dessas questões. Além disso, observamos uma taxa de vacinação para hepatite B subótima, e
um nível insatisfatório de conhecimento sobre a soroconversão. O que nos faz concluir sobre a necessidade de tornar a comprovação de status
imunológico como um pré-requisito para ingressar no internato. Também consideramos a necessidade de investir em ampliar o conhecimento
sobre medidas de biossegurança, bem como a fiscalização da prática efetiva dessas medidas nesse grupo, visando sua proteção nos cenários extracurriculares, onde ocorreu a maioria dos casos. Além disso, é preciso conscientiza-los da importância de que os supervisores, em cada cenário de
atividade, sejam notificados desse tipo de intercorrência, para que possam orientar os estudantes com relação às medidas a serem adotadas.
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RESUMO
O estudante de medicina ao entrar no ciclo clínico estará exposto ao risco de ocorrência de acidentes com material biológico, da mesma forma
que outros profissionais de saúde. O conhecimento sobre as doenças potencialmente transmissíveis nesses procedimentos, como hepatite B e HIV,
bem como sobre os recursos disponíveis para sua proteção, pode contribuir para diminuir a ocorrência de acidentes. Além disso, a adoção de
medidas adequadas pode contribuir para a diminuição da contaminação, caso os acidentes ocorram. Objetivo: Avaliar o grau de conhecimento dos
estudantes de medicina sobre os mecanismos de transmissão de hepatite B, HIV e sobre biossegurança, incluindo o conhecimento sobre
procedimentos a serem tomados após a exposição. Metodologia: Busca ativa dos estudantes para, através de consultas individuais, preencher
questionário avaliando o conhecimento sobre formas de transmissão de hepatite B e HIV, medidas de biossegurança, sua participação em
procedimentos invasivos, ocorrência de acidentes e conhecimento sobre os procedimentos pós-exposição. Os dados foram organizados em um
banco de dados para análise através do programa SPSS21-IBM. Resultados: Consultamos 82 alunos, com idade média de 25 anos, 74% do sexo
feminino, cursando do 1º ao 12º período (15% do ciclo básico; 53% do ciclo clínico e 32% do internato). Quanto às formas de transmissão da
hepatite B, 6 (7%) não conheciam, 44 (54%) conheciam parcialmente e 32 (39%) conheciam todas as formas de transmissão. Em relação ao HIV,
todos relataram conhecimento, mas apenas 34 (41,5%) comprovou integralmente. Quando avaliados separadamente, os alunos do ciclo clínico e
internato demonstram maior conhecimento: 32 (49%) estudantes confirmam conhecer todas as formas de transmissão da hepatite B e 31 (47%)
do HIV. Com relação aos conhecimentos sobre biossegurança, 2 (3%) alunos relataram não conhecer nada sobre o assunto, 4 (5%) disseram que
conheciam, mas não confirmaram, 33 (40%) confirmaram parcialmente e 43 (52%) confirmaram conhecimento sobre o assunto. Analisados
separadamente, 52% dos estudantes no ciclo clínico têm conhecimento adequado sobre biossegurança. A ocorrência de acidente com material
biológico foi relatada por 11 (13%) estudantes – 5 por exposição mucosa e 6 por acidente pérfuro-cortante, todos do ciclo clínico ou internato.
Apenas 27 (33%) estudantes conhecem de forma adequada os procedimentos a serem adotados após a exposição. Não foi observada correlação
entre o conhecimento sobre a transmissão de doenças ou biossegurança e a ocorrência de acidentes com material biológico. Conclusão: O
conhecimento sobre a transmissão de HIV, Hepatite B, biossegurança e procedimentos a serem adotados após o acidente com material biológico é
bastante insatisfatório nesse grupo de estudantes. O que torna fundamental que essas orientações sejam reforçadas em diferentes momentos da
vida acadêmica desses alunos, com ênfase nos cenários nos quais os alunos são expostos em atividades práticas.
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RESUMO
O transplante de órgãos é frequentemente o único tratamento para salvar a vida de pacientes com insuficiência orgânica em estágio final. Dentre
os fatores limitantes podem ser citados a não notificação de pacientes em morte encefálica, captação e distribuição de órgãos deficiente, falta de
política de educação aos profissionais de saúde e o não conhecimento do processo, além da recusa familiar. Este trabalho tem por objetivo avaliar
o conhecimento de universitários na cidade do Rio de Janeiro, de diversas áreas de formação, sobre as normas e as estratégias de doações de
órgãos para transplante no Brasil. Foi realizado um estudo observacional, qualitativo, cujo instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário,
anônimo, com aplicação física e digital pelo programa de coletas e organização Google Forms, formatado em dez perguntas fechadas acerca do
conhecimento geral sobre doação e transplante de órgãos, incluindo: contraindicações, legislação, órgãos que podem ser doados e o arbítrio em
ser doador ou não. Foram preenchidos 587 questionários. Os participantes foram divididos em três grupos de acordo com a área de
conhecimento, apresentando os seguintes resultados: 256 humanas (43,6%), 159 tecnológicas (27,1%) e 172 biomédicas (29,3%). Acerca do
conhecimento sobre os critérios necessários para ser doador de órgãos para transplante, 396 (67,5%) entrevistados não souberam responder.
Sobre o conhecimento dos participantes sobre a legislação brasileira vigente sobre o tema, 504 (85,9%) responderam não conhecer, enquanto 83
(14,1%) responderam ter conhecimento. Acerca da existência de transplante entre pessoas vivas, 561 (95,6%) responderam que sabiam, enquanto
26 (4,4%) desconheciam a existência desta possibilidade de transplante, aliado a isso apenas 178 (30,3%) disseram conhecer alguém que tenha
realizado transplante, enquanto 409 (69,7%) afirmaram não conhecer. Outra indagação aos participantes foi sobre quais órgãos poderiam ser
doados e as opções foram: pulmão, córnea, coração, pele, rim, cartilagem, pâncreas, osso, fígado e todos. Apenas 190 (32,4%) dos entrevistados
responderam todos. Desta forma, pode-se concluir que existe um significativo desconhecimento da população universitária sobre os aspectos que
organizam o sistema de doação e transplante de órgãos no Brasil.
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RESUMO
O formaldeído tem uma grande aplicabilidade na anatomia, pois é um produto de baixo custo, e muito utilizado para a conservação de peças
anatômicas, sendo o ﬁxador e conservante mais comum em laboratórios de anatomia, comumente em solução aquosa a 10%. O uso é estimulado
por ser barato e penetrar rapidamente nos tecidos (seis milímetros em doze horas). Apesar de ser um bom meio de inibição, por vezes é verificado
o crescimento de alguns fungos nas soluções. A obra tem como objetivo avaliar a eﬁcácia do formol como agente fungicida e com isso identiﬁcar
o crescimento de possíveis colônias de fungos em diferentes concentrações de formol, na água da torneira e ar ambiente no Laboratório de
Anatomia Humana de uma instituição de ensino superior publica no Rio de Janeiro. Para analisar e identiﬁcar os fungos realizou-se a coleta das
amostras: solução de formol das cubas, água da torneira, ar ambiente e formol novo lacrado. Após essa etapa todos os materiais coletado foram
plaqueados em meio com Ágar Sabouraud Dextrose, utilizando-se um frasco de vidro para armazenamento de cada solução para servir como
estoque, a partir disto foram feitas semeaduras das respectivas soluções em placa de Petri, com o auxilio de seringas estéreis, onde cada placa
recebeu 10 ml da solução correspondente. Após a etapa do plaqueamento das soluções coletadas foi realizado o monitoramento do crescimento
fúngico, onde todas as amostras analisadas foram observadas durante um período mínimo de sete dias e o máximo de 14 dias. Para avaliar a
eﬁcácia do formol como agente fungicida, todo o material que apresentou crescimento de colônias de fungos foi repicado em forma de pizza, e
cada porção foi colocada em um pote de vidro estéril, com diferentes concentrações de formol sendo 10%, 20%, 30%,40% e absoluto, sendo que
tanto as garrafas deixadas fechadas, quanto as que ﬁcaram abertas apresentavam as mesmas concentrações de formol . Ambos os frascos com as
amostras analisadas foram deixados dentro da sala de preparo de soluções, no interior do Laboratório Anatômico. Torna-se evidente, portanto,
que o manuseio inadequado das peças em soluções de formol, pode levar a diminuição gradativa da concentração dessas soluções, e isto pode
acontecer devido à retirada e a devolução das peças anatômicas para as cubas, quando parte da solução se perde para o ambiente quando
retirada e acréscimo de agua á solução é feita quando da devolução de peças lavadas com agua corrente. Alguns autores relatam que
determinados tipos de fungos apresentam resistência ao formol a 10 % em Laboratórios de Anatomia Humana, como o Aspergillus ﬂavus e
Aspergillus niger.Os fungos encontrados na amostra de ar ambiente foram o Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Mucor sp, Penicilium sp . Na
amostra de formol das cubas foram encontrados os Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Cladosporium sp, Penicillium sp e Rhizopus sp. Na
amostra da água da torneira foram encontrados os Aspergillus fumigatus, Cladosporium sp e Rhizoupus sp. Os resultados não mostraram
crescimento de fungos na solução de formol absoluto (novo), e nem nas demais diluições nas concentrações de 10%, 20%, 30%, 40%, tanto nos
potes deixados abertos, quanto nos potes que ﬁcaram fechados. Como não foi observado crescimento de nenhuma espécie de fungo nas solução
de formol novo , acredita-se que o manuseio e armazenamento inadequado das peças, faz com que ocorra a diminuição da concentração de
formol levando ao crescimento de colônias fúngicas contaminando o local. Com isso, pode-se concluir que formol é um efetivo inibidor de
crescimento fúngico à uma concentração mínima de 10% apesar de água e do ar serem importantes fontes de contaminação. O crescimento de
colônias fúngicas nas cubas usadas no experimento, se deu pela diminuição dessa concentração, em função da diminuição do volume.
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RESUMO
A Himatanthus drasticus é conhecida popularmente como Janaguba,planta típica da região do nordeste brasileiro,apresentando um bom potencial
analgésico, anti-inflamatório e antitumoral. Objetivos: Avaliar o efeito da fração protéica do látex de H. drasticus (FPLHd) sobre a atividade
locomotora e memória espacial de ratos submetidos a isquemia/reperfusão cerebral global. Métodos: Estudo aprovado pelo CEUA-Estácio FMJ (nº
2017.001.015). Ratos machos Wistar (220-300g) foram submetidos à isquemia cerebral através de procedimentos cirúrgico com a oclusão bilateral
das carótidas durante um tempo de 30 minutos, seguida de retirada das pinças bulldog (clamp arterial) simultaneamente ,causando a reperfusão
cerebral. O grupo falso operado (FO) foi submetido ao procedimento cirúrgico, exceto pelo clampeamento das carótidas. Após a cirurgia, os ratos
foram tratados com a FPLHd por 7 dias na dose de 10 mg/Kg (vo). Após o tratamento os ratos foram avaliados pelo teste do campo aberto e o
teste do labirinto aquático. Resultados: O campo aberto evidenciou um aumento de 1,2 vezes na atividade locomotora (nº de cruzamentos/5 min)
no grupo com isquemia (21,0±0,9, n=4) em relação ao FO (16,5±2,2 n=4), comportamento revertido no grupo com isquemia tratado com FPLHd
(14,0±0,5 n=5). No teste do labirinto aquático,foi evidenciado um aumento em torno de 3 vezes no tempo utilizado para encontrar a plataforma
submersa no grupo com isquemia (34,0±7.7, n=4) em relação ao FO (11,5 ±2,9, n=4), ocorrendo uma reversão desse comportamento no grupo
com isquemia tratado com a FPLHd (8,0±6,3, n=4). Conclusões: A isquemia cerebral aumentou a atividade locomotora e a FPLHd foi capaz de
recuperar esse parâmetro, sendo razoável propor uma ação ansiolítica. A isquemia cerebral causou dano prejudicial à memória espacial dos
animais, sinalizando uma diminuição da aprendizagem espacial e disfunção hipocampal, e este efeito foi revertido positivamente pela FPLHd,
mostrando um efeito benéfico da H. draticus.
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RESUMO
Sideroxylon obtusifolium, conhecida popularmente na região cearense como quixabeira ou quixaba, é uma sapotacea arbórea nativa da Caatinga
do Brasil, cujas sementes são de diferentes tamanhos, apresentando dormência imposta pela impermeabilidade do tegumento à água. É bastante
utilizada de maneira etnofarmacológica para o combate de diversas infecções como: dores no trato gastrointestinal, inflamações crônicas, lesões
nas genitais, inflamações nos ovários, cólicas, problemas renais, problemas cardíacos e diabetes. Objetivo: Avaliar o potencial hipoglicemiante do
extrato da folha de Sideroxylon obtusifolium (Quixaba). Métodos: A atividade hipoglicemiante foi avaliada no modelo de diabetes induzido por
aloxano em ratos. Para isso foram utilizados ratos Wistar machos (200-250g) e após 48h da administração do aloxano (50mg/kg, i.v.), foi feita
coleta de sangue, 1mL do plexo retro-orbital de todos os animais para a determinação de glicemia. Os animais cuja glicemia foi igual ou superior a
250 mg/dL, foram divididos em grupos de dez animais cada, para serem submetidos ao tratamento com o extrato da quixaba, via oral, durante 5
dias. Os grupos tratados foram: extrato de quixaba nas doses de 50 e 100mg/kg. No quinto dia foram coletadas novamente amostras de sangue
uma hora após o último tratamento, para determinação dos valores glicêmicos (expressos em mg/dL). A atividade hipoglicemiante foi determinada
pela diferença da glicemia no início e no final do tratamento. Resultados e Discussão: Os resultados mostraram que o extrato da folha de
Sideroxylon obtusifolium (Quixaba). doses de 50mg/kg (±407,9 início e ±119,8 final) e 100mg/kg (±349,1 início e 164,3 final) promovendo uma
redução de 71% e 53% respectivamente. Conclusão: O extrato da folha de Sideroxylon obtusifolium apresenta alta atividade hipoglicemiante
quando o tratamento é feito com 5 dias, principalmente quando é analisada a dose de 50mg/kg. Entretanto, torna-se necessário mais estudos para
comprovação do seu efeito hipoglicemiante a longo prazo.
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RESUMO
O músculo bulboesponjoso origina-se da rafe mediana na face ventral do bulbo do pênis. Sua função é auxiliar no esvaziamento da urina e do
sêmen, promovendo a contração do bulbo do pênis e do corpo esponjoso. A estenose uretral é o estreitamento de um segmento da uretra que
pode resultar em diminuição ou interrupção completa do fluxo urinário, levando a uma série de efeitos prejudiciais. Em geral, a estenose uretral é
causada pelo depósito de tecido fibroso, o que acarreta problemas na micção com consequências potencialmente graves para todo o trato
urinário. Objetivo: Portanto, o objetivo do presente trabalho é caracterizar, por meio de métodos quantitativos, as possíveis modificações do
músculo bulboesponjoso após a estenose de uretra. Material e métodos: Foram analisadas 16 amostras do músculo bulboesponjoso, divididas nos
seguintes grupos: grupo controle com 7 pacientes (n=7) submetidos a uretroplastia perineal (idade média=60,14 anos) e grupo estenose com 9
pacientes (n=9) com estenose uretral bulbar (idade média=64,57 anos) submetidos a uretroplastia aberta. As amostras foram fixadas em formalina
tamponada 4% e processadas para inclusão em parafina. Foram feitos cortes histológicos de cinco micrômetros de espessura, que foram corados
pelas seguintes técnicas histoquímicas: Hematoxilina-Eosina para avaliação da integridade do tecido; tricrômico de Masson para quantificação do
tecido conjuntivo e diâmetro das fibras musculares, medido em cortes transversais do músculo; e Resorcina-fucsina de Weigert com prévia
oxidação para quantificação das fibras do sistema elástico. As análises morfométricas foram realizadas em fotomicrografias utilizando o software
ImageJ. Os dados paramétricos foram comparados estatisticamente aplicando o teste t de Student não pareado, enquanto que os dados não
paramétricos foram comparados com o teste de Mann-Whitney, considerando p<0,05 como significativo. As análises estatísticas foram realizadas
utilizando o software GraphPad Prism 6. Resultados: Como resultados obtidos, a análise quantitativa do colágeno não apresentou diferença
significativa entre o grupo controle (11,69±4,19) e o grupo estenose (10,33±3,60), p=0,7007. O diâmetro das fibras musculares também não
apresentou diferença significativa entre o grupo controle (38,09±8,16) e o grupo estenose (39,16±4,33), p=0,7431. A análise quantitativa das fibras
do sistema elástico apresentou diferença significativa entre o grupo controle (3,86±1,60) e o grupo estenose (7,02±2,71), p=0,0163. Conclusão:
Como conclusão, as análises histológicas mostraram que a estenose uretral induz pequenas modificações no músculo bulboesponjoso, no qual foi
observado somente um aumento das fibras do sistema elástico.
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RESUMO
As Práticas Integrativas Complementares (PICs), segundo a Organização Mundical da Saúde (OMS), são um conjunto diversificado de ações
terapêuticas que diferem da biomedicina ocidental e representam uma associação à alopatia para o tratamento de doeças. No Brasil, foram
integradas ao Sistema Único de Saúde (SUS) a partir do ano de 2006 e atualmente oferece 29 tipos de procedimentos na Atenção Primária à Saúde,
fato que elege o país como líder na oferta dessa modalidade. Existem poucos estudos que indiquem o quanto essas práticas são realizadas sob
supervisão médica e sobre sua capacidade resolutiva sobre o paciente.O presente trabalho tem como objetivos avaliar se as usuárias da Unidade
Básica de Saúde Centro de Saúde Escola Lapa (CSE LAPA) e da Policlínica Ronaldo Gazolla conhecem as principais práticas integrativas e
complementares de saúde. Se as mesmas fazem uso de tais práticas e quais são as percepções sobre os efeitos provenientes das mesmas. O
método aplicado no estudo foi descritivo, transversal e a população alvo foi exclusivamente feminina cadastrada no CSE-LAPA e usuárias da
Policlínica Ronaldo Gazolla, ambos localizados no bairro Centro da cidade do Rio de Janeiro – RJ.A pesquisa foi executada através de um
questionário com 19 perguntas fechadas e abertas. Até o momento, os resultados obtidos foram com 51 mulheres entrevistadas. O número de
mulheres que desconhecem as terapias complementares estudadas (homeopatia, acupuntura e fitoterapia) é 3 (6%) e 26 (51%) conhecem as três.
Cerca de 21 (41,2%) usuárias das unidades de saúde fizeram uso dessas práticas da medicina complementar nos últimos 10 anos e 20 (95%)
disseram estar satisfeitas com o efeito do tratamento. Entre as entrevistadas, 37 mulheres (73%) referem não saber sobre as PICs ofertadas pelo
SUS. E 32 (63%) mulheres referem não ter o serviço na UBS que frequentam. Entre as 51 mulheres entrevistadas, 45 (88%) gostariam as PICS
fossem oferecidas na UBS que frequentam. As conclusões obrigadas foram que a acupuntura, a fitoterapia e a homeopatia são conhecidas. Poucas
mulheres fizeram uso de tais práticas nos últimos 10 anos, todavia as que fizeram ficaram satisfeitas com o efeito. As mulheres desconhecem a
oferta das PICs pelo SUS e grande parte gostaria que o serviço fosse oferecido na UBS que frequenta. O conhecimento e acesso à Medicina
Complementar e Alternativa pode ser ampliado se houver o investimento em informação sobre as práticas e a oferta destas na UBS, assim as
mulheres terão mais propriedade para falar sobre as percepções em relação ao tema.
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RESUMO
O jambolão (Syzygium cumini) é um fruto nativo da Indonésia, China e Antilhas encontrado com abundância na região nordeste do Brasil.
Conhecido como jamelão ou “azeitona do Nordeste”. O fruto apresenta características sensoriais doces e adstringente de cor roxa no estágio de
maturação. Sua funcionalidade antioxidante é representada pela presença de composto de fenólicos encontrados em várias partes do fruto. A
produção ocorre nos meses mais quentes do ano entre janeiro e maio, de acordo com Vizzoto (2009). Objetivos: apresentar os princípios ativos do
Jambolão visando utiliza-lo como matéria-prima para a elaboração de novos produtos. Metodologia: O presente estudo refere-se a uma revisão
sistemática fundamentada em pesquisas bibliográficas onde foram analisados artigos científicos publicados e divulgados nas bases de dados:
Scielo, Lilacs, TEDE, pesquisados por meio das palavras chaves em português, espanhol e inglês. Resultados: O jambolão (sygygium cumini ) é uma
planta oriunda da Índia, pertence à família das mirtácea, que possuem um vasto número de espécies entre elas a mais conhecida é o Eucalipto
(Eucalyptus), suas características botânicas são árvores arbóreas que atingem altos comprimentos e abrangem uma grande área. Cultivada em
vários países, pois se adapta muito bem a vários tipos de solos (Vizzoto et al 2009). Costumeiramente no Brasil, a fruta é consumida in natura, em
razão de não ter sido despertado seu grande valor comercial, como também pela dificuldade nas preparações de receitas e por não ser uma fruta
popular no país. Na índia a polpa tem sido aproveitada como base para produção de doces, tortas, geleias, licores e vários outros produtos em
consonância com Vizzoto et al (2009). Pesquisas mostram seu poder antioxidante presente no caule, folhas e frutos que Segundo (Vizzotto et al,
2009) popularmente são utilizados na medicina como hipoglicemiantes. Estudos também feitos Schossler et, al (2004) demonstraram que o
jambolão pode agir na restauração das células pancreáticas, que são percursoras da insulina. Os fitoquímicos encontrados no jambolão que atuam
na prevenção e no combate de doenças crônicas como o câncer e as doenças cardiovasculares. Exemplos de fitoquímicos encontrados da planta
são flavonóides como as antocianinas, a quercetina, a rutina a mirecetina com seus glicosídeos (açúcares) e os taninos hidrolisáveis. Contribuições
do trabalho: tal estudo possibilitará a inserção de novos produtos com potencial funcional contribuindo diretamente com a prevenção de
patologias, além de contribuir com o desenvolvimento socioeconômico da região tendo em vista que o jambolão é um fruto pouco explorado.
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RESUMO
A hipertensão arterial (HA) é um grave problema de saúde pública por se tratar de uma condição silenciosa que envolve alta morbimortalidade
cardiovascular (CV). Todas as diretrizes enfatizam a importância de se obter medidas fora do consultório para o diagnóstico e o acompanhamento
da HA, sendo a Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) um importante instrumento. O objetivo é comparar a pressão arterial de
consultório (PAC) com as medidas da MRPA para o diagnóstico de hipertensão em uma população de adultos jovens a partir de um estudo
populacional transversal com adultos entre 20 e 50 anos registrados na Estratégia de Saúde da Família no centro do município do Rio de Janeiro.
Aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição. Na entrada do estudo são registradas as características sócio-demográficas,
antropométricas e os fatores de risco CV. A PAC foi determinada calculando o valor médio de 2 medidas consecutivas (Omron-705CP) e a MRPA
seguiu o protocolo de 7 dias com 2 medidas pela manhã e 2 à noite (28 medidas). As medidas do primeiro dia foram descartadas e foi calculada a
média das outras leituras. Foi considerado normal, PA < 135 x 85 mmHg na MRPA e < 140 x 90mmHg na PAC. Classificou-se os indivíduos em 4
grupos: Normotensão (PAC e MRPA controladas); Hipertensão com efeito do jaleco branco (PAC ≥ 140 x 90mmHg e MRPA < 135 x 85mmHg);
Hipertensão mascarada (PAC < 140 x 90 mmHg e MRPA ≥ 135 x 85mmHg) e Hipertensão sustentada (PAC ≥ 140 x 90mmHg e MRPA ≥ 135 x
85mmHg). Foram avaliados 261 indivíduos, 97 homens com média de idade 39,9 ± 8,4 anos. Sedentarismo (43,8%) e obesidade (24,2%) foram os
principais fatores de risco CV. Encontramos 201 (77%) normotensos, 21 (8%) hipertensos com efeito do jaleco branco, 23 (9%) com hipertensão
mascarada e 16 (6%) com hipertensão sustentada. Não houve diferença em relação à idade entre os grupos. Hipertensos com efeito do jaleco
branco tinham maior circunferência de pescoço e, em sua maioria, eram homens. A única variável que se associou independentemente com a
MRPA sem controle foi a obesidade, que triplicou o risco de ter hipertensão mascarada ou sustentada. Portanto, se nos basearmos apenas nas
informações fornecidas pela pressão arterial clínica, tomaremos decisões equivocadas em quase 20% dos casos de diagnóstico de hipertensão
arterial.
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RESUMO
Comparar a eficácia anestésica corneana do cloridrato de tetracaína a 1% por vaporização em olho fechado em relação à instilação de gota em
olho aberto através de medidas seriadas, avaliar a adequação técnica e medir a rapidez e o nível de facilidade entre as formas de administração
MÉTODOS: Ensaio clinico controlado, randomizado, mascarado e pareado com 100 olhos de 50 pacientes feito entre setembro e outubro de 2017,
no serviço de oftalmologia. Foram excluídos pacientes com doenças oculares ou sistêmicas que afetassem a córnea. A sensibilidade corneana foi
medida em ambos os olhos com um estesiomêtro de Cochet e Bonnet antes da instilação do anestésico, 5, 10 e 15 minutos após. A instilação de
gota foi feita em um dos olhos aberto e a vaporização foi feita no outro olho, fechado. A escolha da forma de administrar foi feita de forma
aleatória. O examinador que administrou o anestésico não fez as medições da estesiometria. Um dos autores mediu o tempo que o examinador
levava para aplicação do colírio ou vaporizador. Por fim foi observada a adequação técnica, aplicado questionário ao paciente sobre a dificuldade
de ambos os métodos. RESULTADO: Dos 50 pacientes, 42(84%) relataram que a instilação com gotas era fácil ou muito fácil e 48(96%) relataram
que a vaporização em olho fechado era fácil ou muito fácil (p<0,0001). As maiores dificuldades em relação à instilação de colírios foram: piscar
(8%), manter o olho aberto (8%), ardência (4%) e dificuldade de entendimento da instilação (2%). Só 1 paciente relatou dificuldade para vaporizar:
ardência. A ponta do frasco do colírio tocou nas pálpebras ou cílios em 10 pacientes, enquanto não houve contato do vaporizador(p=0,00024). As
vaporizações ocorreram em média 24% mais rápido. Houve uma redução inicial da sensibilidade corneana após a aplicação do anestésico, seguido
de aumento da sensibilidade ao longo do tempo para os dois grupos. A redução da sensibilidade foi maior no grupo controle, sendo em média:
43% menor aos 5 minutos, 28% aos 10 minutos e 24% aos 15 minutos (P>
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RESUMO
A Himatanthus drasticus, conhecida como Janaguba, se tornou popular em várias regiões pelo seu caráter curativo e por apresentar um potencial
analgésico, anti-inflamatório e antitumoral. Objetivos: Avaliar o efeito da fração proteica do látex de Himatanthus drasticus (FPLHd) sobre
comportamento exploratório e atividade locomotora de ratos submetidos ao parkinsonismo experimental induzido por 6-OHDA. Métodos: Estudo
aprovado pelo CEUA-Estácio FMJ (nº 0070-2013.2). Ratos machos Wistar (230-300g), foram submetidos à cirurgia estereotáxica, em que foram
administradas no estriado direito duas injeções de 1 μL de 6-OHDA. O grupo Falso Operado (FO) foi submetido ao mesmo procedimento cirúrgico,
exceto pela neurotoxina 6-OHDA, apenas injetada água destilada. Após a cirurgia, os ratos foram tratados com a fração protéica do látex de
Himatanthus drasticus por 14 dias na dose de 25 mg/Kg(vo). Após o tratamento os ratos foram submetidos a teste do campo aberto e avaliados os
parâmetros comportamento exploratório vertical (Rearing) e número de cruzamentos. Resultados: O campo aberto evidenciou uma diminuição de
1,4 vezes no comportamento exploratório (nº de rearings/5 min) no grupo 6-OH (12,0±1,6, n=6) em relação ao FO (17,1±2,1 n=6), comportamento
revertido no grupo com 6-OHDA tratado com FPLHd (16,3±2,1 n=6). O mesmo teste evidenciou uma diminuição em torno de 1,6 vezes da
atividade locomotora (nºde cruzamentos/5min) realizados no grupo com 6-OHDA (13,1±1.8, n=6) em relação ao FO (22,0±1,9, n=6), ocorrendo
uma reversão desse comportamento no grupo com 6-OHDa tratado com a FPLHd (18,5±2,2, n=6). Conclusões: A substância 6-OHDA diminui o
comportamento exploratório e a FPLHd foi capaz de recuperar esse parâmetro, sendo razoável propor uma ação antidepressiva. A substância 6OHDA provoca uma lentidão na atividade locomotora, sinalizando uma disfunção motora e redução da excitação do córtex motor, e este efeito foi
revertido pela FPLHd, mostrando um efeito benéfico da H. draticus.
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RESUMO
A hiperidrose primária (HP) consiste em uma condição clínica caracterizada por sudorese excessiva além das necessidades fisiológicas do
organismo. Apresenta-se geralmente de forma simétrica isolada ou em associação nas regiões palmar, plantar e axilar, locais estes mais
frequentemente acometidos, e menos na região craniofacial. A etiologia da HP está associada à hiperatividade do sistema nervoso simpático,
embora este mecanismo não seja completamente definido. Sua relevância decorre do grande impacto psicossocial e interferência na qualidade de
vida dos portadores. Apesar disso, os estudos referentes ao tema apresentam notável foco no tratamento, sendo poucos aqueles dedicados a
investigar dados epidemiológicos da prevalência desta patologia, sobretudo no Brasil. Este trabalho objetiva quantificar a prevalência de HP em
estudantes de medicina no Rio de Janeiro e viabilizar a análise de seu perfil epidemiológico. Trata-se de um estudo observacional transversal cujo
grupo amostral é composto por estudantes da Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e da
Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá (UNESA), do 1° ao 12° períodos regularmente matriculados entre agosto e dezembro de
2017. Para a coleta dos dados estão sendo aplicados questionários padronizados aos acadêmicos de ambas as universidades que aceitem
participar voluntariamente do estudo com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para elaborar este questionário, usou-se
como base o questionário Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS), amplamente validado e empregado por diversos estudos sobre o tema,
associado ao Protocolo de Avaliação do Paciente com Hiperidrose do Ambulatório do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Universitário Gaffrée
e Guinle (HUGG) e ao questionário de Horn (2015). O estudo foi aprovado pelo CEP do HUGG-UNIRIO com parecer consubstanciado n° 2.431.144.
Até o presente momento, 345 estudantes participaram da pesquisa, dos quais 24,06% (83/345) declaram serem portadores de HP. Destes, 67,47%
(56/83) são do sexo feminino, 32,53% (27/83) do sexo masculino; 73,49% (61/83) declaram-se brancos, 20,48% (17/83) pardos, 3,7% (4/83) outros
ou preferem não informar, 1,20% (1/83) preto. Em relação à história familiar, 54,22% (45/83) responderam sim, 43,37% responderam não e 2,41%
(2/83) não informaram; dos 45 que responderam sim 75,56% (34/45) tem parentes de 1º grau portadores de HP e 24,44% (11/45) parentes de 2º
grau. Quanto à localização, 36,14% (30/83) apresentam a HP nas formas isoladas envolvendo simetricamente uma única região seja axilar, palmar,
plantar ou craniofacial e 63,86% (53/83) apresentam a HP nas formas associadas ou combinadas. Não houve referência de rubor facial e nem de
sudorese gustatória se apresentando isoladamente. Do total, 65,06% (54/83) apresentam a forma axilar, 40,96% (34/83) palmar, 34,94% (29/83)
plantar, 22,89% (19/83) craniofacial, 20,48% (17/83) rubor facial e 4,82% (4/83) sudorese gustatória. No que se refere à idade de início dos
sintomas, 74,70% (62/83) relataram início antes ou até os 18 anos, 6,02% (5/83) após os 18 anos e 19,27% (16/83) não informaram. Em relação ao
impacto na qualidade de vida, 87,95% (73/83) declararam algum grau nas relações pessoais, interpessoais e profissionais. A prevalência de HP
neste estudo é mais elevada em relação à encontrada em pesquisas semelhantes na literatura, entretanto está sujeita a alterações com o aumento
da amostra até o final do estudo. Houve predomínio no sexo feminino, etnia branca, história familiar envolvendo parentes de 1º grau, início dos
sintomas antes dos 18 anos, acometendo regiões axilar, palmar e plantar.
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RESUMO
A apneia obstrutiva do sono (AOS) está associada a um alto risco cardiovascular (CV) implicando em alta morbimortalidade. Sua detecção precoce
é fundamental, porém a polissonografia (PSG), padrão-ouro para o diagnóstico, é um exame de alto custo e pouco disponível. Atualmente, as
ferramentas mais utilizadas para detectar o risco de AOS são o STOP-BANG e a Escala de Sonolência de Epworth (ESE). O presente estudo tem
como objetivo identificar indivíduos com alto risco de AOS, utilizando STOP-BANG e ESE em uma população jovem registrada em uma Unidade da
Estratégia de Saúde da Família (ESF) no centro do município do Rio de Janeiro. O trabalho consiste em um estudo populacional transversal que
inclui adultos entre 20 e 50 anos registrados na ESF. O projeto avaliou 17% da população elegível. Em relação à metodologia utilizada, inicialmente,
foram registradas as características demográficas, antropométricas e as medidas da pressão arterial. Em seguida, para avaliar o risco de AOS,
foram aplicados o STOP-BANG e a ESE. O STOP-BANG consiste de 8 perguntas sobre ronco, sonolência diurna, apneia observada, HA, IMC>35
kg/m2, idade>50 anos, circunferência do pescoço>40 cm e sexo masculino. Pontuação >3 indicava alto risco de AOS. A ESE avalia a propensão de
adormecer em 8 situações diferentes (pontuações de 0 a 3). ESE >10 pontos caracterizava alto risco. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa da Instituição. Até o momento, foram avaliados 366 indivíduos, 146 (39,9%) eram homens de 39 +- 9 anos. Foram identificados 92
(25,1%) indivíduos de alto risco pelo STOP-BANG, e 128 (35%) pelo ESE. Alto risco em ambos questionários totalizou 42 (11,5%) indivíduos e 178
(48,6%) em pelo menos um. Os pacientes de alto risco nos 2 testes são mais frequentemente homens, obesos (maior circunferência abdominal e
de pescoço), hipertensos (pressão arterial mais elevada e maior pressão de pulso). Sexo masculino e obesidade se correlacionaram
independentemente ao risco de AOS. A partir dos resultados obtidos, é possível concluir que a prevalência de indivíduos com alto risco de AOS em
uma população aparentemente saudável e jovem foi elevada e se associa a outros fatores de risco modificáveis como obesidade e hipertensão
arterial.
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RESUMO
Os fenômenos celulares e moleculares complexos são desafiadores para o ensino no contexto da educação médica atual. As metodologias
baseadas em problemáticas clínicas, presentes em projetos acadêmicos bem estruturados, podem oferecer maior motivação aos estudantes na
busca mais eficiente do processo de aprendizagem. Nesse sentido, o uso extensivo de tecnologias educacionais modernas apresenta
potencialidades importantes para o ensino médico, principalmente aquelas que valorizam a aprendizagem auto-dirigida mais dinâmica,
fomentando o desenvolvimento do pensamento crítico e habilidades analíticas. Nesse contexto, e ensino de imunologia, uma ciência de base
experimental com implicações diretas nas questões clínicas de diversas doenças infecciosas e não-infecciosas, se apresenta como um importante
desafio. Essa área do conhecimento se organiza com conceitos complexos com forte conteúdo interdisciplinar, com geração de conhecimento em
ritmo exponencial nas últimas décadas e com abordagens de mecanismos fisiopatológicos complexos que necessitam de abstração, a partir de
fenômenos concretos, por parte dos estudantes. Recentemente, desenvolvemos recursos computacionais em formato de animação, que abordam
os temas “microepidemias de doença de Chagas oral” e “resposta inflamatória na distrofia muscular de Duchenne”. Nós produzimos também um
protótipo de jogo sobre as funções de células T reguladoras (Treg), denominado T-reg, que aborda a maturação de células Treg, uma importante
subpopulação linfocitária com importante papel na resposta imune, particularmente em eventos autoimunes. Com o objetivo de criar novos
recursos computacionais visando ao ensino e teste posterior da aprendizagem em imunologia médica, ao conjunto de recursos já gerados,
decidimos agregar mais dois distintos: um em formato de mapa de conceitos e o outro em formato de hipertexto. Para o primeiro, informações
conceituais sobre o tema “anticorpos monoclonais” foram integradas para a estruturação em formato de mapa de conceitos. Os principais
conceitos abordaram as questões do sistema imune como alvo de imunoterapia e as terapias atuais com anticorpos monoclonais e o controle da
resposta imune em doenças inflamatórias. Para o recurso em formato de hipertexto, abordou-se os estudos e recursos audiovisuais sobre as
células Treg. Os hiperlinks apontam principalmente o desenvolvimento e mecanismos funcionais de ação das células Treg no controle de eventos
imunológicos em doenças autoimunes, alergias e câncer, além de contextualização de seu potencial uso terapêutico. Nós acreditamos que esses
novos recursos desenvolvidos podem ser testados comparativamente como novos métodos de ensino e aprendizagem com estudantes de
imunologia médica. Além disso, esses recursos poderão compor potencialmente uma nova abordagem educacional na disciplina de imunologia
médica presente em estruturas curriculares integradas que valorizam abordagens baseadas em problemáticas clínicas.
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RESUMO
Atualmente, em nível mundial, há um crescente número de mulheres sendo encarceradas e, muitas delas grávidas. No Brasil, no estado do Rio de
Janeiro, 84% das reclusas são mães e 66% dos homens presos, pais. No entanto, para os homens presos, 88,64% dos filhos ficam sob os cuidados
da mãe e somente 16,3% dos filhos ficam com o pai diante do encarceramento da mãe, o que nos tras uma grande preocupação sobre quem
cuidara das crianças diante da ausência das mães. Este trabalho abordou a mulher privada de liberdade, tendo como recorte as mulheres
gestantes e parturientes que se encontravam em privação de liberdade. A pesquisa tem como objetivo: identificar as ações e serviços de saúde
necessários para garantir o direito a saúde das mulheres gestante e parturientes privadas de liberdade, respondendo a seguinte questão: De que
forma o direito à saúde das mulheres gestantes e parturientes em situação prisional vem sendo garantido? Essa questão foi discutida a partir de
levantamento bibliográfico, de leis e demais documentos pertinentes à temática para que fosse possível ter conhecimento das ferramentas
jurídicas que asseguram esse direito a população feminina privada de liberdade. A metodologia adotada foi descritiva e qualitativa, com uma
abordagem integrativa. As bases de dados utilizadas na pesquisa foram: Scielo, BVS e Google Acadêmico. Utilizou-se os seguintes descritores:
“gestante + presídio”, “assistencia pré-natal + prisão”, “direitos constitucionais + gestantes + prisão”, “mulher+gestante+encarcerada”, onde foram
selecionados 21 artigos e leis para comporem o arcabouço da discussão. Após a análise dos artigos e leis juntamente com uma visita informal a um
presídio feminino em Campo Grande – MS, 3 categorias emergiram para a discussão da temática. As categorias elencadas foram “Leis X Gestantes
Encarceradas”, “Gestantes Encarceradas X Prisão Domiciliar” e “Violência Obstétrica X Gestante Encarceradas”. Na categoria Leis X Gestantes
Encarceradas, o código penal brasileiro nos últimos anos, vem incluindo vários direitos as mulheres encarceradas. A Constituição Federal de 1988
e a Lei de Execução Penal de 1984 reconheceram que as pessoas privadas de liberdade têm direito à educação e saúde. Porém só em 2003 os
Ministérios da Justiça e da Saúde firmaram parceria para integrar essas ações em um Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP).
Em relação as Gestantes Encarceradas X Prisão Domiciliar, a lei 13.257 de 8 de março de 2016, e o habeas corpus de 20/02/2018, garantem as
“ presas gestante ou com filho de até 12 anos de idade incompletos o direito a requerer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar”, mas
há situações específicas que inviabilizam a prisão domiciliar, como: mulheres que praticaram crimes com violência, grave ameaça ou contra seus
descendentes. Alem disso, 80% das presas dependem de defensores público sobrecarregados para defendê-las. Quando a concessão do benefício
chegada até a gestantes, muitas já tiveram os seus bebes ou já se encontram em liberdade. A violência obstrética está presente na maioria das
prisões femininas brasileira, o que foi constatado pela categoria, “Violência Obstétrica X Gestantes Encarceradas. Embora o processo de parto seja
um evento marcante na vida da mulher, muitas vezes são relembrados como uma experiência traumática na qual a mulher se sentiu agredida,
desrespeitada e violentada por aqueles que deveriam estar lhes prestando assistência. No processo de parto, muitas detentas não tem direito a
uma acompanhante e na maioria das vezes são algemadas quando estão no processo de parto ativo. Apesar da Lei 11.108 de 7 de abril de 2005,
garantir esse direito, o descumprimento da lei está presente nos presídios femininos brasileiros. Portanto, conclui-se que apesar de várias políticas
públicas voltadas para a mulher tenham sido conquistadas nos últimos anos, a população feminina encarcerada ainda carece de um olhar
direcionado para a sua problemática. É uma popula
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RESUMO
Hipertensão Arterial (HA) é tradicionalmente diagnosticada com pressão arterial (PA) ≥ 140 x 90 mmHg. Entretanto, recentemente, a nova diretriz
da American Heart Association (AHA) reduziu o ponto de corte para ≥ 130 x 80 mmHg. Porém, até o momento não está bem definido se este novo
ponto de corte realmente reflete a identificação mais precoce de indivíduos com maior risco cardiovascular (CV) que poderá se traduzir
futuramente em benefício CV ou se apenas acarretará um maior consumo de anti-hipertensivos. OBJETIVO: Avaliar a prevalência de HA por
diferentes critérios em uma população jovem registrada em uma unidade da Estratégia de Saúde da Família no centro do município do Rio de
Janeiro. MÉTODOS: Estudo populacional transversal com adultos entre 20 e 50 anos registrados na Estratégia de Saúde da Família. Esse projeto
piloto avaliou 26% da população elegível (1795 indivíduos). Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição. Na entrada do estudo
são registradas as características sócio-demográficas, antropométricas e a história clínica dos participantes. A PA foi aferida 2 vezes, em duas
ocasiões, em posição supina com monitor digital. Foram considerados hipertensos todos com diagnóstico prévio (com ou sem uso de medicações)
e os que apresentaram PA ≥ 140 x 90 mmHg (critério tradicional (CT)) ou ≥ 130 x 80 mmHg (novo critério da AHA). Aqueles com PA sistólica entre
130 e 139 mmHg e diastólica entre 80 e 89 mmHg são classificados como estágio I e PA ≥ 140x90 mmHg como estágio II. RESULTADOS: Foram
avaliados 462 indivíduos, 166 (36%) eram homens com média de idade de 38,2 8,8 anos. Pelos CT, 24% dos indivíduos eram hipertensos,
entretanto, pelo consenso americano, a prevalência aumentou para 41,4% (191 pacientes). Os indivíduos com HA estágio I eram mais jovens,
menos sedentários e menos obesos. As variáveis que se associaram independentemente com o estágio I foram circunferência abdominal e do
pescoço aumentadas, sexo masculino e idade > 39 anos (mediana). CONCLUSÃO: Pelos novos critérios houve um aumento significativo da
prevalência de HA, porém não está claro se estes indivíduos realmente teriam um maior risco CV em comparação aos normotensos.
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RESUMO
A disciplina Saúde da Família tem como objetivo aprofundar a reflexão do graduando de medicina com relação aos princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde (SUS), a construção do cuidado em saúde em redes de atenção, a participação popular a partir da gestão participativa e do
controle social, bem como, conhecer a percepção do usuário acerca do sistema e dos serviços ofertados. O estudo teve como objetivos: identificar
a percepção do discente sobre sua inserção na prática da ESF, compreender os desafios e conquistas na adesão à medicina de Família e
Comunidade enquanto disciplina e proporcionar um novo olhar do estudante para a estratégia, para que a Medicina de Família (MFC) e
Comunidade possa ser uma opção de especialidade futura. Trata-se de um estudo quanti-qualitativo que teve como proposta realizar um
levantamento, através de entrevista semiestruturada, da percepção do estudante de medicina da Universidade Estácio de Sá, Campus João
Uchôa – RJ acerca da sua inserção prática na Estratégia de Saúde da Família (ESF)Vinte e dois discentes do curso de medicina do Campos João
Uchôa responderam ao questionário e a maioria (22,7%) pertencia ao 10° período. No que tange à contribuição da ESF na formação, a maioria dos
estudantes afirma que a disciplina auxilia na compreensão da estrutura do SUS e na experiência profissional cotidiana. Já na percepção da inserção
na ESF durante a formação, a maioria afirma que poderia participar mais do cotidiano das unidades. Quando sobre a Medicina de Família e
Comunidade ser vista como futura especialidade, 31,8% diz que sim e 68,2 aponta que não escolheria esta área para seguir carreira na medicina.
Conclui-se que a forma como o acadêmico percebe a disciplina, não garante a adesão à especialidade e a inserção do mesmo nas unidades deve
ser realizada de forma que se sinta integrante das equipes, participante efetivo das atividades e reconhecedor da importância da Estratégia de
Saúde da Família tanto na sua formação, como na saúde da população.
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RESUMO
O diabetes mellitus está inserido no grupo de doenças metabólicas de diferentes etiologias, tais como genética, imunológica e ambientais, e é
caracterizado por hiperglicemia crônica. A longo prazo, o diabetes pode causar danos e disfunções em diversos órgãos, principalmente olhos, rins,
sistema cardiovascular e sistema nervoso periférico. O objetivo do trabalho foi analisar o perfil dos pacientes diabéticos adscritos no CSE-Lapa e
identificar como se operacionaliza a integralidade do cuidado nesse serviço. A partir de um estudo quantitativo, transversal retrospectivo através
da análise de prontuários de pacientes diabéticos adscritos no Centro de Saúde Escola – Lapa (CSE-Lapa) foi utilizado um questionário preenchido
pelas autoras que desenvolveram a pesquisa para identificar a integralidade do cuidado no serviço do CSE-Lapa. Todas as seções foram elaboradas
através do questionário Google. O estudo apresentou uma amostra de 230 prontuários, observou-se que a maioria dos prontuários analisados
(99%) tinham diabetes tipo 2. Nessa pesquisa 82% dos indivíduos, que tiveram seus prontuários analisados, apresentam hipertensão arterial
sistêmica e 60% possui dislipidemia. Aproximadamente 90% dos pacientes negros com diabetes tinham hipertensão. Em relação às doenças
microvasculares, nefropatia foi a de maior registro nos prontuários (11,74%); retinopatia (10,87%); enquanto a neuropatia apresentou a menor
porcentagem (7,39%). Houve uma grande ausência de informações importantes para um bom acompanhamento das comorbidades de um
paciente com diabetes mellitus, como: 18,7% não possuíam relatos de exame de hemoglobina glicada e 36,96% com apenas um exame. Nesse
sentido, o preenchimento inadequado e pouco preciso dos prontuários prejudicou a obtenção de dados e, certamente, a influência na
longitudinalidade e integralidade do cuidado. O estudo mostrou uma maior necessidade de se aumentar os cuidados da atenção primária ao
diagnóstico e ao acompanhamento do paciente diabético. Com isso, alguns aspectos não puderam ser abordados de uma maneira mais fidedigna
devido a falta de informação nos prontuários, o que não permitiu uma relação direta com a doença.
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RESUMO
Os indivíduos jovens e aparentemente saudáveis são os que mais se beneficiam da prevenção cardiovascular (CV). O LapARC é um estudo de
coorte para avaliar o perfil de risco CV em adultos jovens visando a prevenção primária. O presente estudo tem como objetivo avaliar o perfil de
risco CV de uma população de adultos jovens cadastrada em uma Unidade da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no município do Rio de Janeiro –
Estudo LapARC. Este estudo populacional, atualmente em fase transversal, incluiu indivíduos entre 20 e 50 anos cadastrados na ESF no centro do
município do Rio de Janeiro (Centro de Saúde Escola Lapa - CSE-Lapa) e foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição.
O projeto piloto já avaliou 23% da população local. Em relação à metodologia utilizada no estudo, esta se baseia, inicialmente, em um
questionário, onde são registradas as características sócio-demográficas, medidas antropométricas e fatores de risco CV tradicionais. Em seguida,
para rastreio do risco de apneia obstrutiva do sono (AOS), são aplicados os questionários STOP-BANG e a Escala de Sonolência de Epworth. Além
disso, a pressão arterial (PA) de consultório é aferida 2 vezes em 2 ocasiões. Todos os pacientes também são submetidos a eletrocardiograma e
Monitorização Residencial de Pressão Arterial (MRPA) com protocolo de 7 dias. Foram avaliados 411 indivíduos, 162 homens (40%), com média de
idade de 38,3  8,4 anos. Os resultados obtidos até o presente momento indicam que o fator de risco CV mais comum foi sedentarismo (45%),
seguido de obesidade (25%) e dislipidemia (19%). Um total de 63 pacientes (15%) sabe ser hipertenso, estando 57 (90%) em tratamento
farmacológico e 37 (65%) com a PA controlada. Um total de 243 indivíduos (59%) apresenta 1-2 fatores de risco CV e, somente 117 (29%) não tem
nenhum fator de risco. Os homens apresentaram maiores níveis pressóricos no consultório e na MRPA e maior circunferência de pescoço, além de
maior índice de Sokolow no ECG. Identificou-se alto risco para AOS em 145 indivíduos (48%). Trata-se de uma população jovem com risco CV
elevado para a idade, sendo que os principais fatores de risco são modificáveis, fazendo parte da prevenção CV primária. Sendo assistidos pela ESF,
observamos que 90% dos hipertensos fazem tratamento e 65% com controle pressórico, denotando a qualidade da assistência prestada. Os
homens parecem estar expostos a um risco CV maior, com maiores níveis de PA, evidência de alterações subclínicas no ECG e alto risco para AOS.
A partir dos resultados obtidos, foi possível concluir que a população pesquisada apresentou moderado a alto risco CV, justificando a criação dessa
coorte para identificar os principais marcadores de prognóstico CV, possibilitando melhor definição de estratégias de prevenção primária.
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RESUMO
Dislipidemia e Diabetes Mellitus (DM) são condições assintomáticas porém relacionadas a alta morbimortalidade cardiovascular (CV). Trata-se de
um estudo populacional para avaliação do perfil de risco CV em adultos jovens. O objetivo é avaliar a prevalência de dislipidemia, DM, intolerância
a glicose e síndrome metabólica (SM) em uma população adulta cadastrada na Estratégia de Saúde da Família (ESF), no município do Rio de
Janeiro. Trata-se de um estudo populacional transversal que inclui jovens adultos de 20 a 50 anos registrados na ESF. A população elegível
compreende 1795 indivíduos e o projeto piloto avaliou 25,7% dessa população. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da
instituição. Foram registradas características sócio-demográficas, medidas antropométricas e fatores de risco CV. A pressão arterial é a média de 2
aferições com monitor digital. Todos foram submetidos à coleta de sangue em jejum para dosagem de glicemia e lipidograma (colesterol total,
HDL-colesterol, LDL-colesterol e Triglicerídeos). Foram avaliados 462 indivíduos [36% gênero masculino; idade: 38  9 anos]. Um total de 23
(5,0%) indivíduos teve diagnóstico de intolerância à glicose. A prevalência de DM foi de 3,9% (18 indivíduos) considerando todos os que sabiam ser
diabéticos (16 pacientes, 3,5%) e aqueles com glicemia ≥ 126mg/dL. Seis (37,5%) pacientes estão em tratamento medicamentoso e 7 (43,8%) com
a glicemia fora do alvo. Os diabéticos são mais velhos, com maior prevalência de obesidade, hipertensão e dislipidemia, além de apresentarem
maior frequência cardíaca. Quanto ao perfil lipídico, um total de 147 (31,7%) indivíduos apresenta dislipidemia, incluindo os que conhecem o
diagnóstico (87 indivíduos - 18,8%) e aqueles com lipidograma alterado. Dentre os dislipidêmicos, apenas 15 (3,2%) estão em tratamento
medicamentoso, sendo que 33 (37,9%) estão com o lipidograma fora do alvo. A SM esta presente em 20,8% dos indivíduos. Os dislipidêmicos são
mais velhos, mais obesos, com maior prevalência de diabetes e hipertensão. Conclui-se que a prevalência de dislipidemia e SM foi bastante
elevada para esta população jovem estando todas as alterações metabólicas relacionadas à obesidade.
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RESUMO
O diabetes mellitus (DM) requer contínuo tratamento, auto-gestão, educação e apoio ao paciente, a fim de se prevenir suas complicações agudas
e crônicas. Conhecer o perfil socioeconômico dos pacientes em acompanhamento pode auxiliar no desenvolvimento de estratégias de educação e
melhoria do cuidado. Objetivo: Avaliar as características as socioeconômicas de DM2 em acompanhamento no CSE. Métodos: Estudo transversal
observacional através de revisão de prontuários. Os dados numéricos estão apresentados como mediana (p25-p75) ou percentual. Foram
utilizados os testes não-paramétricos de Mann Whitney e de Kruskal Wallis para a comparação de dados numéricos entre grupos. Foi considerado
significativo um valor de p < 0,05. Resultados: Foram avaliados 72 prontuários. A mediana de idade foi 67 anos (60-75; n=70) e 69,4% são
mulheres. A mediana da frequência anual de consultas foi 4 por ano. Dos 72 pacientes avaliados apenas 10% possuem ensino superior, tendo a
maioria (67,5%) estudado apenas até o 2º segmento do ensino fundamental. Quanto à atividade laborativa, 39% trabalham e 57,6% dos pacientes
é aposentada. Além disso, 68,9% moram acompanhados. Não houve diferença da HbA1c entre pacientes com frequência anual de consultas maior
ou menor que 4/ano (6,6 x 7,0; p=ns), nem entre os diferentes níveis de escolaridade ou ocupação atual dos pacientes. Por fim, não houve
diferença no controle glicêmico entre pacientes que moram só ou acompanhados. Conclusões: Os pacientes em acompanhamento no CSE são
majoritariamente idosos com baixa escolaridade e aposentados, o que se intui dificultar o autocuidado diante da redução da autonomia e
independência que a idade pode trazer. A maioria mora acompanhada, podendo contar com auxilio de terceiros na gestão de seus cuidados de
saúde. A frequência anual de consultas é satisfatória e evidencia um bom acesso ao serviço de saúde. Os diferentes parâmetros socioeconômicos
avaliados não tiveram influência no controle glicêmico deste grupo. É possível que o pequeno tamanho da amostra e outros fatores como a
atuação dos agentes comunitários de saúde (no cuidado dos pacientes que residem sozinhos) tenham influenciando neste resultado. As estratégias
de educação em DM para melhoria do auto-cuidado no CSE devem privilegiar linguagem simples e o envolvimento dos familiares.
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RESUMO
A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) está associada à hipertensão arterial (HA) e a um alto risco cardiovascular (CV). As ferramentas mais utilizadas
para a detecção de risco de AOS são o questionário STOP-BANG e a Escala de Sonolência de Epworth (ESE). Esse trabalho tem o objetivo de
estabelecer a relação entre os valores de pressão arterial (PA) com o risco detectado de AOS em dois questionários (STOP-BANG e ESE), em uma
população registrada na Unidade de Estratégia da Saúde da Família (ESF) no município do Rio de Janeiro.Esse estudo é um estudo populacional
transversal que avaliou 366 adultos entre 20 e 50 anos cadastrados na ESF. Estudo aprovado pelo CEP. Foram registradas as características sóciodemográficas, medidas antropométricas e os fatores de risco CV. Para a avaliação de risco de AOS, foram aplicados os questionários STOP-BANG e
ESE. Os itens avaliados pelo STOP-BANG são: ronco, sonolência diurna, apneia observada, HA, IMC > 35 kg/m2, idade > 50 anos, circunferência do
pescoço > 40 cm e sexo masculino. Uma pontuação > 3 indica alto risco de AOS. A ESE avalia a propensão de adormecer em 8 situações diferentes,
com possíveis pontuações de 0 a 3, caracterizando alto risco a ESE > 10. A PA de consultório (PAC) foi determinada calculando a média de 2
medições consecutivas e todos os pacientes foram submetidos à Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) em protocolo de 7 dias. A
idade média foi 39  9 anos e 146 (40%) eram homens. Foram identificados 92 (25%) indivíduos de alto risco para AOS pelo STOP-BANG e 128
(35%) pela ESE. Aqueles de alto risco pelo STOP-BANG são mais frequentemente homens e obesos. Os valores médios da PAC e de MRPA (sistólica,
diastólica e pressão de pulso) foram significativamente mais elevados neste grupo. O alto risco de AOS detectado pela ESE se associou a obesidade
e a maiores valores de PAC sistólica, porém sem diferença nas medições da MRPA. Podemos concluir que os resultados obtidos em ambos os
testes não são coincidentes. Há uma associação mais clara entre a elevação da PA e o aumento do risco de AOS com STOP-BANG que com a ESE,
nessa população jovem.
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RESUMO
Aproximadamente 30% dos adultos são portadores assintomáticos de S. aureus, com uma prevalência maior em pacientes hospitalizados,
profissionais da saúde, indivíduos com doença eczematosa e que usam agulhas regularmente. Staphylococcus aureus resistente à meticilina
associado à comunidade (CA-MRSA) representa 3 a 6 % do total de indivíduos, sem contato aos cuidados à saúde, colonizados por S. aureus, ou
seja, aproximadamente 1% dos adultos. Até no final do século passado cepas resistentes eram responsáveis apenas por infecções relacionadas aos
cuidados da saúde, atualmente designadas como Health Associated-MRSA. Nos últimos anos, as infecções associadas aos cuidados à saúde mais
frequentemente causadas por CA-MRSA do que pelo HA-MRSA. Os profissionais da saúde são os principais disseminadores do MRSA no ambiente
hospitalar, sendo menos estudado o papel dos estudantes da área da saúde. Os autores hipotetizam que a prevalência de colonização pelo CAMRSA nos estudantes de medicina do ciclo básico seja semelhante a da população em geral e que um percentual mais elevado ocorreria apenas
após o início do ciclo prático, com o contato com ambiente hospitalar. Objetivos: Determinar a prevalência de colonização por CA-MRSA em
estudantes do ciclo básico de uma faculdade de medicina no RJ. Materiais e Métodos: Estudo seccional da prevalência de colonização por CAMRSA em estudantes do ciclo básico de uma faculdade de medicina no RJ. Todos os estudantes, que aceitaram participar do estudo e assinaram o
TCLE, foram submetidos a um questionário e a coleta de secreção nasal. Resultados: Incluídos 130 estudantes do total de 314 matriculados.
Destes, 44 (33,8%) colonizados pelo S. aureus, sendo que 42 (32,3%) MSSA e 2 (1,5%) CA-MRSA. Em relação ao gênero, 61,5% eram do sexo
feminino, 21,5% das mulheres e 12,3% dos homens estavam colonização por S. aureus,. Contato direto ou indireto com a assistência à saúde foi
referido por 26 alunos, destes 6 colonizados por MSSA e 1 por CA-MRSA. Lesão cutânea atual ou nos últimos 3 meses foi observada em 15,4%,
sendo que 3% eram colonizados por MSSA. Uso recente de antimicrobianos foi relatado em 27,7% dos estudantes, sendo que 47,2% destes eram
colonizados por MSSA, enquanto que em apenas 22,1% dos não colonizados referiam o uso recente desta medicação. Conclusões: Observou-se
colonização por MSSA em 32,3 % e por CA-MRSA em 1,5 %, o que foi semelhante ao relatado em estudos nacionais que avaliam a prevalência de S.
aureus em determinados grupos específicos da comunidade. A colonização pelo CA-MRSA foi inferior a observada em outros estudos com
estudantes da área da saúde, em torno de 5,1%. Tal diferença pode estar relacionada ao fato destes trabalhos incluírem estudantes que já tenham
entrado em contato com o ambiente hospitalar. Uso recente de antibióticos foi elevado e mais frequente nos colonizados por S. aureus. Quanto ao
contato ao ambiente hospitalar e a presença de lesões cutâneas, não houve diferença entre os colonizados e os não colonizados.
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RESUMO
Tema geral e problema da pesquisa: O Staph lococcus aureus é principal responsável por infecções bacterianas comunitárias e relacionadas aos
cuidados da saúde. Na década de 90 surgiu uma nova cepa de Staph lococcus aureus na comunidade que apresentava o gen MecA po IV, que o
tornava resistente a todos os beta lactâmicos. A presença desta cepa varia muito ao redor do mundo, sendo bastante prevalente em alguns estados
dos Estados Unidos e quase inexistente em certos países da Europa. Obje vos: Avaliar a prevalência de colonização nasal por CA MRSA numa
amostra de indivíduos residentes em um bairro da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Materiais e Métodos: Foram sorteadas 200 residências
cadastradas no banco de dados de um Posto de Saúde da Família. Após aceitarem par cipar do estudo e terem assinado o TCLE os par cipantes
eram subme dos a uma entrevista e a coleta de secreção nasal.Resultados: Foram visitadas 153 residências com 199 moradores. A idade dos
indivíduos variou entre 18 a 91, media 60 anos, 67,3 % (134) do sexo feminino. Nenhum dos par cipantes fazia uso de drogas intravenosas ilícitas.
O uso recente de an microbianos foi referido por 18 %. Lesões cutâneas recentes em 10%. Em 14,6 % houve crescimento de S. aureus sendo que
em dois destes o padrão de sensibilidade aos an microbianos foi compa vel com CA MRSA, ou seja, uma prevalência de 1,0 % de colonização nasal
por CA MRSA. Conclusões: Este é o primeiro estudo em uma amostra populacional comunitária realizado no Brasil. Outras pesquisas semelhantes
foram realizadas em pacientes atendidos em ambulatórios ou em unidades carcerárias ou ainda em estudantes de ensino superior. A prevalência de
14,6% colonização pelo S. aureus, com 1% de CA MRSA foi muito semelhante ao encontrado em uma população carcerária no município de Avaré,
SP, onde a prevalência foi de 16,5 % com 0,7% de CA MRSA e ao estudo realizado em indivíduos idosos sádios, onde foi observada prevalência de
17,8 % sendo que destes 19% eram CA MRSA. Contrastando com estudo realizado em uma unidade básica de saúde em Porto Alegre, que não
encontrou portador nasal de CA MRSA.
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RESUMO
A exigência de certificação ética para publicações e apresentações de trabalhos envolvendo seres humanos como participantes de pesquisa,
anteriormente mais específica das ciências da saúde, passou a vigorar também para as ciências humanas e sociais, e para tanto, dispomos agora da
Resolução CNS 510/2016. Desde 2013 o Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade Estácio de Sá (CEP-UNESA) passou a receber um grande
número de trabalhos de outras áreas que não a da saúde, como costumava ser no passado, e a nova resolução foi muito bem vinda para essas
análises. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi verificar a demanda de projetos por áreas e cursos de nossa instituição, de forma a conhecer as
características das pesquisas desenvolvidas na instituição e instruir corretamente os pesquisadores em suas submissões, evitando pendências
desnecessárias. Métodos: A pesquisa foi realizada por consulta aos relatórios numéricos da Plataforma Brasil e posterior identificação de autores,
seus cursos e instituições. O levantamento apresentado aqui refere-se aos anos de 2015, 2016 e 2017. Resultados: Em 2015 foram submetidos e
analisados 285 projetos, e entre os aprovados 41% eram de docentes dos cursos de graduação, 35% dos programas de pós-graduação estrito
senso e 24% de outras instituições de ensino superior (IES), nem todas da Estácio. Em 2016, foram enviados 348 projetos, e entre os aprovados,
55% eram projetos de graduação, 14% de pós-graduação e 31% de outras IES. Entre os projetos analisados e aprovados em 2017, 54% vieram da
graduação, 12% da pós-graduação e 34% de outras IES. Discussão: A maioria dos projetos aprovados nesse período principalmente da área da
saúde foi submetida por professores de graduação, identificando-se aí os trabalhos de conclusão de curso. Já dentre os programas de pósgraduação, observou-se um número maior de projetos submetidos pela área de educação em relação à área da saúde. Considerações Finais: O
levantamento revela a necessidade de uma composição multidisciplinar do comitê, do treinamento de cada membro ingressante e, do
conhecimento das Resoluções 466/12 e 510/16. O comitê vem trabalhando nesse sentido através das renovações dos membros, objetivando a
melhor e mais rápida análise de cada projeto enviado. Essa ação é acompanhada de palestras proferidas nos programas de pós-graduação, da
recente elaboração de um caderno explicativo publicado no portal da instituição, e dos plantões para dúvidas nos Seminários de Pesquisa da
Estácio. Essa é mais uma iniciativa do CEP-UNESA no sentido de diminuir as dúvidas quanto à submissão de projetos para análise ética e estreitar
proximidade com os pesquisadores.
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RESUMO
A qualidade do cuidado em diabetes mellitus (DM) interfere no controle metabólico e na prevenção de complicações. Objetivos: Avaliar a
qualidade do cuidado em DM a partir de medidas quantitativas de processos e medidas qualitativas de desfecho. Métodos: Estudo observacional
transversal descritivo a partir da revisão de prontuários com levantamento de dados referentes às medidas quantitativas de processos (conforme
recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes) e medidas qualitativas de desfecho (valores mais recentes de hemoglobina glicada (HbA1c),
pressão arterial (PA) e LDL-colesterol). Resultados: Foram revisados 72 prontuários. Em relação às medidas de processos: a aferição da pressão
arterial duas vezes/ano foi realizada em 100% dos pacientes. Entretanto, em 95,8% não havia registro da circunferência abdominal. A HbA1c e o
LDL foram avaliados duas vezes/ano em 74,3 e 62,9% dos pacientes, respectivamente. Avaliação anual da função renal foi realizada em 85,9%.
Com relação ao rastreamento de complicações, a pesquisa de microalbuminúria foi realizada em 9,9% e a fundoscopia em 73,8%. O exame anual
dos pés para rastreamento de neuropatia foi realizado em 85,9% dos pacientes. Em relação às medidas de desfecho: HbA1c < 7% foi alcançada por
58,2% (n=39/67), PA sistólica ≤ 130 mmHg em 52,1% (n=37/71), PA diastólica ≤ 80 mmHg em 70,4% (n=60/71) e LDL < 100 mg/dl em 54,4% dos
pacientes (n=37/68). Conclusão: Alguns processos do cuidado podem ser facilmente melhorados como a avaliação rotineira da circunferência
abdominal. Por outro lado, a melhoria das medidas de HbA1c, LDL e rastreamento de nefropatia dependem da estrutura do sistema de saúde. Vale
ressaltar os aspectos positivos do serviço, como o alto percentual de rastreamento de retinopatia e de exame dos pés. Estes achados se explicam
provavelmente pela disponibilidade de oftalmologistas de referência para os pacientes do nosso serviço bem como pelo fato de se tratar de um
Centro de Saúde Escola, no qual as consultas são mais longas e o exame dos pés não é negligenciado em detrimento do atendimento de um maior
volume de pacientes. As medidas de desfecho estão aquém do ideal, mas comparáveis a outras casuísticas da literatura nacional e de outros
países. É possível que a melhoria dos processos possa auxiliar a otimizar as medidas de desfecho.
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RESUMO
A expressão inglesa Burnout designa aquilo que deixou de funcionar por exaustão de energia, esgotamento físico, psíquico e emocional, em
decorrência da má adaptação do indivíduo a um trabalho altamente estressante e com grande carga tensional. É caracterizado pelas dimensões
exaustão emocional, despersonalização e diminuição da realização pessoal, tendo uma etiologia multifatorial, envolvendo aspectos acadêmicos e
pessoais dos indivíduos. Em estudos mais recentes, observou-se que o burnout não acomente somente profissionais, mas também alunos,
inclusive os de medicina. Em paralelo a Síndrome de Burnout, outro fenômeno tem acometido os estudantes de medicina, o suicídio. Estudos
mostram que o suicídio entre estudantes de medicina acontece cinco vezes mais em relação a estudantes de outros cursos, sendo considerada a
segunda maior causa de morte entre esses acadêmicos e que 10% dos estudantes de medicina apresentam ideação suicida. Uma pesquisa sobre
burnout e ideação suicida entre estudantes de medicina em sete faculdades de medicina nos Estados Unidos identificou que o burnout foi relatado
por 49,6% dos alunos e 11,2% relataram ideação suicida. São poucas as pesquisas sobre Síndrome de Burnout e Ideação Suicida entre estudantes
de medicina. Desta forma, surgiu o interesse em realizar o presente estudo. Objetivos: identificar a produção científica sobre síndrome de burnout
e ideação suicida entre estudantes de medicina e analisar as produções selecionadas. Metodologia: Estudo realizado por meio de levantamento
bibliográfico e neste sentido, para esta revisão, foi elaborada a seguinte pergunta norteadora: qual a produção científica sobre Síndrome de
Burnout e Ideação Suicida entre estudantes de medicina? Critérios de inclusão: artigos nacionais e internacionais publicados no período de 1990 a
2018, em português, inglês e espanhol. Critérios de exclusão: teses, dissertações e monografias. A coleta de dados se deu através das bases de
dados Scholar Google e PubMed, utilizando os descritores: "Estudantes de medicina", "Síndrome de Burnout", "suicidal ideation among medical
students" e "suicidio em estudantes de medicina". A pesquisa resultou em 11 artigos, sendo 8 artigos do scholar google e 3 do Pubmed.
Resultados e Discussão: o Burnout parece estar associado a uma maior probabilidade de ideias suicidas subsequentes, enquanto que a sua
recuperação está associada a um nível menor de ideias suicidas. Foi realizado um estudo retrospectivo em 62 escolas médicas norte-americanas e
três canadenses e conclui-se que o suicídio é a segunda causa de morte entre os estudantes de medicina, perdendo apenas para os acidentes.
Alunos de medicina com melhor performance escolar encontram-se em um grupo de alto risco para desenvolver Síndrome de Burnout e de
suicídio. Os elevados índices de suicídio encontrados nos estudantes de medicina e nos médicos estão relacionados com a perda da onipotência,
onisciência e virilidade idealizadas por muitos aspirantes à carreira médica durante o curso e a vida profissional, e a crescente ansiedade pelo
temor em falhar. A faculdade de medicina é um ambiente de “toxicidade psicológica”, sendo função das instituições de ensino prover
atendimento psicopedagógico, estímulo ao debate sobre os fatores de risco para a saúde mental, a vulnerabilidade e as limitações da profissão
médica. Conclusão: A observação do grande número de estudantes de medicina com síndrome de Burnout e muitos relatos sobre suicídio
impulsionou a realização desse levantamento bibliográfico. Na análise dos achados, notou-se alta prevalência da síndrome de Burnout entre
estudantes de medicina de diferentes países, bem como foi possível identificar alguns fatores relacionados ao desenvolvimento da síndrome e
entre eles a ideação suicida. Ressaltamos a importância de mais estudos e um olhar mais atenciosos das instituições de ensino sobre este assunto
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RESUMO
Síndrome de Burnout é definida como multidimensional constituída por exaustão emocional, desumanização e reduzida realização pessoal no
trabalho. Atualmente, pesquisas comprovam o desenvolvimento da Síndrome por estudantes e dentre estes os do curso de Medicina. O ingresso
no curso requer a transformação precoce de adolescentes em profissionais, o que, muitas vezes, impõe adquirir maturidade para escolhas
individuais no que diz respeito à atuação profissional e ao relacionamento com futuros colegas e pacientes. As repercussões desse processo de
adaptação a novas situações foram descritas como estresse e se frequentes, podem evoluir para a Síndrome de Burnout. Os objetivos desse
estudo foram identificar e analisar a produção científica acerca da Vida Acadêmica e a Síndrome de Burnout em estudantes de medicina. Foi
realizado por meio de levantamento bibliográfico e dessa forma, para esta revisão, foi elaborada a seguinte pergunta norteadora: qual a produção
científica sobre Vida Acadêmica e Síndrome de Burnout entre estudantes de medicina? Critérios de inclusão: artigos nacionais e internacionais
publicados no período de 1990 a 2018, em português, inglês e espanhol. Critérios de exclusão: teses, dissertações e monografias. A coleta de
dados se deu através das bases de dados Scielo e PubMed, utilizando os descritores: "Estudantes de medicina", "Síndrome de Burnout",
"Esgotamento Profissional” e "Burnout in Medical Students". A pesquisa resultou em 12 artigos, sendo 11 artigos do Scielo e 2 do Pubmed. A
prevalência de Síndrome de Burnout entre os estudantes de medicina varia entre 40-76%. Em uma análise da ocorrência da sintomatologia de
estresse no 1º, 4º e 8º semestres, foram revelados níveis mais elevados no 4º semestre (67,2%), concordantes com resultados de outros estudos.
Vale ressaltar que esse período corresponde ao momento em que o estudante inicia as disciplinas clínicas, e consequentemente, tem mais contato
com o paciente, a doença e o sofrimento. Outro estudo revelou que 26,8% dos estudantes analisados tinham pensamento sobre deixar o curso,
70,6% estavam insatisfeitos com as estratégias de ensino utilizadas e 66,6% apresentavam-se desconfortáveis com as atividades do curso, fatores
que contribuem para o aumento do estresse. Em outra avaliação, de 427 estudantes de medicina, apenas 69 estão extremamente felizes com sua
realização profissional e 209 (49%) estão muito insatisfeitos. Um estudo salienta o currículo como fonte de estresse, uma vez que é constituído por
uma sobrecarga de informações que muitas vezes se apresentam pouco relevantes para a prática, bem como o fato da maioria dos professores
nunca ter passado por formação pedagógica, o que contribui para o estresse do aluno; o autor afirma também que o clima da educação médica é
frequentemente pouco apoiador e ameaçador, quando, na realidade, deveria ser colaborador. Além disso, muitas escolas médicas ainda não
dispõem de serviços de apoio aos estudantes e professores, de forma a prevenir efeitos nocivos do estresse ou permitir lidar de modo satisfatório
com eles, uma vez desenvolvidos. A justificativa para esses dados pode ser explicada pelo modelo tradicional de ensino que está associado à
dificuldade de adaptação no início do curso com exames competitivos de acesso à faculdade, mudança do ensino secundário para uma realidade
de maior responsabilidade e autonomia, frustração gerada pelo contato tardio com a clínica e com o ciclo pré-clínico a ficar aquém das
expetativas; insatisfação com o curso e as estratégias de ensino e desejo de desistir, motivado pela elevada sobrecarga de trabalho e
sobrevalorização dos momentos de avaliação. Na análise realizada dos estudos, notou-se a relação dessa síndrome com alguns fatores, entre eles
a vida acadêmica. Diante disso, deve ser ressaltada a importância de um olhar mais atento das instituições de ensino à esses estudantes de
medicina e a produção de mais estudos sobre o tema.
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RESUMO
As malformações congênitas menores incluem toda anomalia funcional ou estrutural do desenvolvimento do feto de etiologia genética, ambiental
ou desconhecida que não causam alteração de função, sendo tema de relevância no meio médico e científico, visto que tem uma prevalência de
até 3% entre os nascidos vivos. Esta pesquisa trata-se de um estudo observacional transversal quantitativo retrospectivo que teve como objetivo
avaliar e descrever a prevalência de tais anomalias em nascidos vivos no Hospital Maternidade São Lucas (HMSL) no município do Juazeiro do
Norte – Ceará, no período de 2012 a 2017, o qual atende também a população de cidades circunvizinhas. Mensalmente são colhidos dados do
perfil da maternidade como número de crianças nascidas vivas, peso, idade gestacional, gemelaridade, óbitos e sexo. No período estudado, que foi
de seis anos, nasceram 20.403 crianças, destas 203 apresentavam critérios para fazer parte do estudo, porém 48 foram excluídas por erro de
preenchimento nas fichas ou insuficiência de dados, restando, portanto, 155. Como resultados desta pesquisa, constatou-se uma pequena
diferença entre os sexos, com prevalência do masculino (59% ), a maioria nasceu com peso maior que 2.500g (70%) e 85% possuíam Apgar no 5’
entre 8 e 10. As malformações do Sistema Osteomuscular foram as mais prevalentes 39%, dentre elas o Pé torto congênito (15%), a Polidactilia
bilateral (12%), Sindactilia (4%) e Clindactilia (3%) como as mais frequentes. Seguidas pelas malformações de cabeça e pescoço, como os Lóbulos
apendiculares na região pré-auricular (9%), Pavilhão auricular direito de baixa implantação (4%), Fístula em região pré-auricular (3%) e Fenda
palatina com fissura labial (2%). As malformações do sistema gênito-urinário (11%) nervoso central (10%), digestivo (2%) e cardiovascular (2%)
foram as menos frequentes. Este trabalho mostra uma grande importância em monitorar o nascimento de crianças malformadas pois a frequência
desses nascimentos é bastante alta e a definição dessas malformações ajudam aos gestores municipais em uma melhor intervenção e prevenção
dos casos relacionados a fatores ambientais.

X Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Medicina

340

Título:

VOANDO PARA LONGE DO NINHO: A EXPERIÊNCIA DO ALUNO QUE VEM DE FORA DO RIO DE JANEIRO PARA ESTUDAR
339
MEDICINA

Autor(es) Mariana Santiago de Matos
E-mail para contato: marianasantiagodematos@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Educação médica; estudantes de medicina; saudades de casa; estudantes universitários.
RESUMO
Na transição para a idade adulta, o jovem experimenta mudanças que o levam a uma maior independência e a se responsabilizar por tarefas mais
complexas nos âmbitos acadêmico, social e pessoal. Tal transição, aliada à necessidade de se adaptar à vida universitária, faz desta uma fase
psicologicamente vulnerável, o que se agrava no caso do estudante de Medicina, um dos cursos que mais exigem de seus alunos. Quando estes
alunos precisam deixar suas cidades para estudar, passando a viver sem suas famílias, se adaptar à nova realidade é um desafio ainda maior.
Muitos têm dificuldades neste processo e apresentam ansiedades, solidão e desejo de voltar para casa, o que pode culminar com a evasão do
curso e o retorno à cidade natal. Esta pesquisa qualitativa pretende conhecer as experiências dos discentes que vieram sozinhos para o Rio de
Janeiro para cursar Medicina na UNESA, identificando suas necessidades e demandas. Guiado pelo Método de Explicitação do Discurso
Subjacente, o estudo visa analisar em profundidade os depoimentos dos sujeitos, tornando visíveis os conteúdos inconscientes. Os participantes
são alunos do curso de Medicina da UNESA (Campus João Uchôa) que vieram estudar no Rio de Janeiro, residindo sozinhos ou com colegas. A
pesquisa encontra-se em andamento e os dados vêm sendo coletados por meio de entrevistas individuais, sendo utilizado como instrumento um
roteiro que aborda a transição para o Rio de Janeiro, a realidade da atual, o impacto da mudança nas relações familiares e na vida acadêmica. A
análise preliminar das 10 entrevistas realizadas até então indica que o momento da mudança para o Rio foi, para muitos, permeado por angústias
relativas à falta da família e ao fato de estarem em uma cidade desconhecida e bem maior que a de origem. A principal fonte de apoio na
transição e nos primeiros momentos na cidade foram amigos, familiares e namorados, considerados fundamentais para as experiências mais
positivas. O clima competitivo dos colegas de turma, por sua vez, foi citado por alguns como uma fonte de insegurança e aumento do sentimento
de saudades de casa. Quanto ao cotidiano universitário, praticamente todos revelaram que a maior dificuldade que enfrentam concerne ao nível
de exigência do curso, que gera falta de tempo, horas de sono reduzidas e muita pressão, especialmente em semanas de provas. Eles percebem
que esta dificuldade é agravada pela necessidade de conciliar os estudos, uma rotina doméstica com novas tarefas e a ausência dos familiares. A
grande maioria afirmou que a universidade não oferece suporte aos alunos, tanto no que se refere às exigências do curso como às necessidades
específicas dos estudantes egressos de outras cidades. Muitos desconhecem o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) ou pensam que há pouca
divulgação deste serviço. Os discentes gostariam que a universidade oferecesse um ambiente mais acolhedor, com maior proximidade entre
coordenadores e alunos. Foram sugeridas ainda ações como “emendar feriados”, permitindo mais viagens para a cidade natal; oferecer ajuda
financeira para os transportes no dia-a-dia; disponibilizar restaurantes com preços mais acessíveis no campus; fornecer informações sobre
repúblicas no entorno da faculdade; ampliar a divulgação dos serviços oferecidos pelo NAE. Os resultados preliminares sugerem que a realidade
acadêmica repleta de pressões e exigências, somada à necessidade de se adaptar a um cotidiano em uma cidade grande, onde não conhecem
ninguém e não contam com suas famílias, geram uma sensação de desamparo nos participantes. A universidade é considerada distante de suas
necessidades, não os apoiando ou ajudando a realizar a transição entre a vida protegida pela família em suas cidades de origem e a vida autônoma
de acadêmico de Medicina no Rio de Janeiro. Estes resultados indicam uma necessidade de a UNESA preencher uma lacuna, oferecendo maior
acolhimento a estes alunos, ajudando-os a elaborar suas perdas e lidar com a nova realidade.
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RESUMO
A obesidade em gatos é uma condição cada vez mais frequente na rotina de clínicas veterinárias não apenas no Brasil como também em vários
países. Por ser um agravo correlacionado com diversas patologias, a obesidade em gatos deve ser tratada com mais atenção, conscientizando não
apenas o médico veterinário mas especialmente o tutor, para que siga a prescrição sem riscos para a saúde do paciente. Poucas são as notificações
dos casos e com a falta de dados, não se sabe se existe um trabalho eficaz na prevenção, diagnóstico e tratamento desses animais. O objetivo
deste trabalho foi avaliar o efeito da mudança da alimentação e da modificação de comportamento e ambiental na evolução da perda de peso de
uma gata obesa em um período de 24 meses. No dia 29/02/2016, um felino fêmea, castrada, PCB, com idade de 2 anos e 7 meses foi atendido em
uma clínica veterinária do município do Rio de Janeiro com queixa de ganho de peso progressivo após a castração. No exame físico sugeriu-se
obesidade não sendo evidenciado outra patologia. Foi coletado amostra de sangue para avaliação de hemograma e bioquímica. Além da
modificação da dieta, foi proposto modificação ambiental e o mínimo de 5 minutos de atividade física diária. A médica veterinária utilizou o
programa de orientação nutricional disponibilizado pelo aplicativo NutriVET para calcular a quantidade de ração terapêutica necessária para o
emagrecimento, levando em consideração o primeiro peso que foi 5,3kg. No dia 28/04/2016 foi repetido a bioquímica e realizado ultrassonografia.
Nos dias 16/09/2017, 17/02/2018 foram realizadas novas coletas de sangue. Em 19/02/2018 foi realizada nova ultrassonografia finalizando assim
o período de observação. As três primeiras bioquímicas mostraram elevação da ALT e a primeira ultrassonografia mostrou aumento de
ecogenicidade hepática. O grau de obesidade estimado foi 29%. Através da utilização da tabela de Escore de Condição Corporal (ECC) de 9 pontos
foi calculado o peso ideal (PI), levando em consideração o nível 7/9 e consequentemente cerca de 30% de sobrepeso e aplicando na equação
matemática. A estimativa da gordura corporal foi avaliada utilizando a mensuração do índice de massa corporal felino (IMCF), medindo a
circunferência da caixa torácica a nível da nona costela (CT) e longitudinalmente a extremidade posterior da patela ao calcâneo e aplicando a
fórmula, resultando em 32% de gordura corporal estimada. Foi estabelecida a oferta de 41g de ração seca terapêutica para obesidade durante 24
semanas considerando o PI 4,1kg. No final das 24 semanas, o peso atingido foi 4,8kg, considerando a fase 1 do estudo. Na fase 2, foi proposto
manter a prescrição veterinária e observar o peso alcançado no final do estudo. Em fevereiro, abril, julho e dezembro de 2017, não foram
respeitados os exercícios físicos havendo oscilação do peso. No dia 15/09/2017 foi realizada nova coleta de sangue mostrando a ALT ainda
elevada. Nos dois últimos meses, antes de finalizar o estudo, o animal retomou as atividades físicas e observou-se uma redução de peso porém
não atingindo o PI. No dia 17/02/2018 uma nova bioquímica foi realizado e todos os valores encontravam-se dentro da normalidade e também foi
realizada a ultrassonografia que não mostrou alteração hepática. Foi realizado novo cálculo do IMCF, que reduziu de 32% para 21%, e o ECC
passou de 7/9 para 6/9. A associação de alimento terapêutico para obesidade em quantidade adequada, com estímulo a exercícios físicos e
modificação ambiental, proporcionam perda de peso progressivo além de melhoria nas condições de saúde. A adesão do tutor ao programa de
emagrecimento do animal obeso é fundamental para que haja sucesso, pois ele é o responsável não somente pela oferta da dieta, mas também
pelo estímulo das atividades físicas que devem ser respeitadas de acordo com a orientação do médico veterinário.
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RESUMO
Os rins fazem parte do sistema urinário e são órgãos fundamentais para a homeostase do organismo devido a sua principal função de filtração do
sangue, reabsorvendo e equilibrando eletrólitos e eliminando substâncias tóxicas ao organismo, como a ureia e a creatinina. Os estudos afirmam
que os cães estão muito susceptíveis ao desenvolvimento de doença renal, sendo de fundamental importância o uso de exames laboratoriais de
fácil execução, rápidos e de baixo custo, a fim de realizar o acompanhamento laboratorial dos animais e o diagnóstico de lesões de forma precoce,
objetivando protelar o desenvolvimento da injúria renal crônica e contribuir com a qualidade de vida dos animais afetados. O presente estudo
buscou analisar valores de ureia e creatinina séricas e a relação ureia/creatinina sérica em cães (Canis familiaris) com azotemia, como forma de
contribuição ao estudo dos índices bioquímicos de função renal na Medicina Veterinária canina e ainda classificar, de acordo com parâmetros
estabelecidos pela Sociedade Internacional de Interesse Renal (International Renal InterestSociety – IRIS), o grau de azotemia dos cães estudados.
Para isto o estudo utilizou dados coletados de um laboratório particular localizado na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro-RJ, onde foram
selecionados 500 cães em estado de azotemia pelos valores elevados de ureia e creatinina séricos (valores de ureia superiores a 60mg/dL e valores
de creatinina superiores a 1,5mg/dL). As dosagens bioquímicas foram realizadas com o uso de espectrofotometria e kits bioquímicos enzimáticos e
colorimétricos específicos. Com os resultados não foi identificada prevalência sexual para a ocorrência de azotemia renal dentre os 500 cães
analisados, e a média de idade dos animais azotêmicos foi de 10,17 ± 4,80 anos, sendo possível observar ainda que 14 cães apresentavam de 2 a
10 meses de idade, sendo que a maioria desses animais (n=9 ou 64,29%) apresentou a relação ureia/creatinina sérica, classificando a azotemia
como extra renal. Os resultados obtidos para ureia variaram de 57,9 mg/dL para o valor mínimo e 525 mg/dL para o valor máximo, com média de
176,24 ± 102,13 mg/dL. Os resultados de creatinina foram 0,4mg/dL (valor o mínimo) e 18,6 mg/dL(valor máximo), com média de 3,76±
2,87mg/dL. Já a relação ureia / creatinina séricas apresentou como valor mínimo, 19,77 e como valor máximo, 238,0, obtendo a média de 53,72±
23,96. Comparando a média para a relação ureia / creatinina séricas com achados de literatura, o presente estudo selecionou 50,0 como valor de
limítrofe para a classificação entre azotemias renais e extra renais. Assim, valores ≤50 para a relação ureia / creatinina séricas são considerados
provavelmente associado à azotemia renal e valores ≥51, considerados como relacionados à azotemia extra renal. Com base nisto, os resultados
foram divididos em 2 grupos: renal, com n=271 (54,20%), a relação obteve o valor mínimo de 19,77, valor máximo 50,79 e média de 39,12±6,74 e
no grupo extra renal, com n=229 (45,8%), os resultados foram de 51,0 como valor mínimo, 238,0 como valor máximo e média de 70,97±
25,51.Quando comparados os resultados do presente estudo com as características clínicas estabelecidas na tabela IRIS 2016, observou-se que n=
35 (7%) dos 500 cães se enquadraram no Grau 1, n=140 (28%) cães foram classificados no Grau 2 , n=209 (41,8%) cães no Grau 3 e n=116 (23,2%)
cães se classificaram no Grau 4. Desta forma, o uso da relação ureia/creatinina sérica pode ser considerada um importante aliado na avaliação
laboratorial da função renal na prática clínica veterinária dos cães.

X Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Medicina Veterinária

343

Saúde
Curso: Nutrição
Título:

A CATEGORIZAÇÃO DO ITEM LEXICAL OBESIDADE ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

342

Autor(es) Raquel do Carmo Rodrigues; Camila Araújo Costa; Daniele Campos Cunha; Cristiana Capistrano Teixeira; Karoline Saboia
Aragao
E-mail para contato: danielecampos.cunha@gmail.com
IES: ESTÁCIO FIC
Palavra(s) Chave(s): Item lexical; Obesidade; Universitários
RESUMO
A obesidade é definida como o acúmulo de adiposidade atípico ou imoderado que indica uma ameaça ao estado de saúde do indivíduo. Estudos
demonstram que o estilo de vida é fator contribuinte para a ocorrência da obesidade e que os anos de educação formal colaboram para as
escolhas nutricionais, obtenção do conhecimento e para a posição socioeconômica do individuo. O conjunto de palavras relacionadas entre si
semanticamente nos mostram uma relação linguística. Hoje se sabe, por exemplo, que as emoções estão em uma parte do cérebro, que envolve a
linguagem e que fatos marcantes vivenciados pela pessoa, são refletidos na linguagem. Por este motivo, a Linguística Cognitiva estuda o uso da
linguagem no âmbito da formação de conceitos, de categorias, processos mentais, ações compartilhadas da experiência individual, social e
cultural, e se baseia em processos cognitivos. Nesse sentido, o presente artigo buscou verificar a categorização do item lexical OBESIDADE entre
estudantes universitários eutróficos e não eutróficos. O estudo foi de natureza quali-quantitativo, descritivo, transversal, com amostragem não
probabilística por conveniência, realizado entre estudantes universitários de ambos os sexos, matriculados no curso de nutrição. Foi aplicado um
questionário semiestruturado composto por três perguntas subjetivas referentes à obesidade onde cada entrevistado primeiramente escreveu
sobre a exemplar OBESIDADE, em seguida relatou dez expressões que representam essa categoria e por fim, justificaram as escolhas dessas
palavras (a primeira e a última). Além disso, foram aferidas as medidas antropométricas como peso, altura e calculo do IMC no intuito de dividir os
participantes em dois grupos distintos: eutrofia (incluindo também a magreza) e obesidade (incluindo também sobrepeso). O método adotado na
investigação foi o hipotético-dedutivo. Esse método defende o surgimento de um problema antes de ser submetido à observação e à
experimentação. Partimos, portanto, da hipótese de que as pessoas conceptualizam e categorizam a obesidade de forma diferenciada, de acordo
com seu estado nutricional. Dos 100 participantes que compuseram a amostra, verificou-se que ao serem analisados sobre seu estado nutricional
foi possível observar que 70% estão classificados como eutróficos, 19% com sobrepeso, 6% com obesidade e 5% com magreza. Na primeira
questão, quando solicitado para escrever sobre obesidade, cada grupo obteve respostas diferentes, onde 83% dos Eutróficos consideram que a
obesidade é o “ACÚMULO DE GORDURA”, porém 53%, 67% e 100% dos avaliados com sobrepeso, obesos e magros, respectivamente, consideram
que a obesidade é uma doença que é causada por “VÁRIOS FATORES”. Para a categorização dessas expressões foram adotados alguns critérios,
quando a mesma palavra era escrita de forma diferente, porém, com a mesma raiz semântica, as palavras eram convertidas em apenas um, como
no exemplo, “TRISTE” e “TRISTEZA”, sendo utilizado a palavra “TRISTE”. No grupo dos eutróficos foram registadas 700 expressões (70 participantes
vezes 10 expressões), sendo as mais registradas: “BAIXA AUTOESTIMA”, “DEPRESSÃO” e “GORDO”. No grupo dos sobrepeso foram 190 expressões
(19 participantes vezes 10 expressões), sendo as mais registradas: “GORDO”, “SEDENTARISMO” e “DEPRESSÃO”. No grupo dos obesos foram 60
expressões (6 participantes vezes 10 expressões), sendo as mais registradas: “DEPRESSÃO”, “MÁ ALIMENTAÇÃO” e “BAIXA AUTOESTIMA”. Nesse
sentido, observou-se que há uma diferença entre a opinião de cada pessoa em relação às palavras que consideravam sinônimas ao tema
obesidade, sendo que não existe similaridades entre as expressões de cada grupo, o que leva a inferir que o estado nutricional pode ter relação
com a percepção sobre obesidade de cada individuo desta pesquisa. Alem disso, devemos entender que as pessoas com obesidades são indivíduos
que necessitam de apoio e acompanhamento em sua "batalha" diário contra o peso.
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RESUMO
Dietas da moda são denominadas dessa forma devido ao fato de ser um plano alimentar adotado de forma temporária com o intuito de obter
resultados rápidos e positivos, porém necessitam de comprovação científica de seus efeitos. Os planos alimentares que são evidenciados pela
mídia prometem uma rápida perda de peso, mas assim que interrompidos fazem com que o indivíduo aumente de peso, muitas vezes superando o
anterior a dieta. O objetivo deste trabalho é verificar a adequação nutricional de dietas de emagrecimento veiculadas em revistas não-científicas.
Trata-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo desenvolvido entre julho/2017 e abril/2018. A amostra foi composta por 12 cardápios
para emagrecimento divulgados em revistas impressas populares no mesmo período da pesquisa. Foram incluídos planos alimentares contendo
cardápios para, ao menos 3 dias da semana e cada cardápio continha, no mínimo, três refeições por dia. Foram calculados 3 cardápios por dieta
pelo software Avanutri 4.0 e verificadas as ofertas de energia (kcal/d), carboidratos (%), proteínas (%), lipídeos (%), fibras (g/d), Vitamina C (mg/d),
Vitamina B12 (mcg/d), ferro (mg/d), cálcio (mg/d), sódio (mg/d) e zinco (mg/d). Foram considerados como referência a oferta energética mínima
de 1200Kcal distribuídas entre para carboidrato 55% a 60%, proteína 15% a 20%, lipídios 20% a 30% e oferta de fibras entre 20 e 30g/dia. Os
valores de micronutrientes encontrados foram comparados aos valores de referência para mulheres entre 19 e 30 anos estabelecidos pela EAR
(Estimated Average Requirements) e AI (Adequate Intake) e utilizado a UL (Tolerable Upper Intake Levels) com o objetivo de estabelecer o limite
máximo de ingestão dos micronutrientes calculados. Observou-se que 58% das dietas ofertavam baixos valores de energia, sendo que planos
alimentares hipoglicídicos e hipolipídicos corresponderam a 92% e 50%, respectivamente, dos avaliados. Nove (75%) das dietas apresentavam
baixa oferta de fibras. Verificou-se oferta insuficiente de ferro (50%), zinco (50%), cálcio (92%) e folato (100%) e oferta excessiva de sódio em 25%
das dietas. A maior parte dos planos apresentavam oferta adequada de vitamina B12 (75%), Vitamina A (92%), Vitamina C (92%) e proteína
(100%). As dietas para emagrecimento avaliadas apresentaram diversas inadequações nutricionais que podem colocar em risco a saúde de
indivíduos de consomem revista não-científica. Alerta-se para necessidade de avaliar e responsabilizar aqueles que divulgam este tipo de material
nestas mídias e o acompanhamento das mesmas pelos nutricionistas e seus órgãos de fiscalização
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RESUMO
Os cereais que possuem o glúten, como o trigo, a cevada, a aveia, o centeio e o malte, sempre fizeram parte do dia a dia no prato da população
por todo o mundo, levando a uma parte da população possivelmente genética a serem portadores do principal distúrbio relacionado a esta
proteína: a doença celíaca. O tratamento para a doença celíaca é a exclusão definitiva do glúten ao longo da vida, tornando esta dieta popular
entre os indivíduos em geral, por acharem que são mais saudáveis, apesar da falta de evidências quanto aos seus efeitos benéficos ou maléficos à
saúde. Dessa forma, o artigo tem como objetivo realizar uma análise de composição, informação nutricional e custo entre os alimentos sem glúten
e alimentos regulares contendo o glúten no município de Aracaju, SE. As análises investigaram diferenças nas proporções de alimentos com
conteúdo de gordura total, gordura saturada, gordura trans, carboidratos, proteína, fibra, sódio, cálcio e ferro, onde os alimentos foram separados
em categorias, sendo coletados sistematicamente por 100g. Os preços foram coletados nos supermercados, e onde foram encontrados produtos
duplicados, o preço médio foi calculado, os dados foram armazenados no Microsoft Excel 2010, sendo utilizados para a analises estatísticas e
gráficos. Um total de 108 itens alimentares de cinco categorias foram coletados e analisados sendo 35,2% os alimentos sem glúten versus 64,8%
regulares, sendo encontrados em maior quantidade de gordura total, gordura saturada, carboidrato e sódio em produtos e menores de fibras e
proteína também em alimentos sem glúten, mais encarecidos e possuindo menos variedades de itens específicos em sua composição. Conclui-se
que os alimentos isentos de glúten não estão totalmente alinhados com benefícios à saúde, possuindo ingredientes limitados em sua composição
com menor qualidade e segurança nutricional e que seu alto consumo pode leva-los a possíveis riscos para doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT) , demonstrando também ser um desafio financeiro para seus usuários.
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RESUMO
O recente aumento da ideologia de vida mais saudável aumentou a procura por alimentos considerados mais saudáveis e tornou o consumir mais
atento ao rótulo dos alimentos, embora a população ainda não tenha fácil compreensão desse objeto. Com a criação dos alimentos com alegações
funcionais de saúde, houve um aumento no mercado de alimentos com alegações de “fonte de fibras”. Segundo a Resolução RDC nº 54/2012, o
alimento, para ser classificado com “fonte de fibras” deve conter, no mínimo, 2,5g de fibras por porção. A Organização Mundial de Saúde propôs a
meta de ingestão de fibras alimentares maior que 25g/dia; a Food and Drug Administration (FDA) recomenda 25g para ingestão de 2000 kcal/dia
para indivíduos adultos; a American Health Foundation (AHF) recomenda para indivíduos de 3 a 20 anos uma ingestão diária em quantidade
equivalente a idade acrescida 5 ou 10g. A Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN) recomenda pelo menos a ingestão diária de 20g,
para jovens adultos. O consumo diário de fibras tem efeitos positivos sobre a concentração lipídica do sangue, sobre os índices glicêmicos, peso
corporal e saúde intestinal, sendo classificada como um não nutriente com propriedade funcional. As fibras alimentares estão naturalmente
presentes em vegetais, frutos e grãos integrais que compõem as dietas da população. Esta pesquisa teve como objetivo analisar os rótulos de
produtos integrais de panificação com a alegação de propriedade nutricional “fonte de fibras”. Foi averiguada a rotulagem nutricional de 56
produtos de panificação integrais (pães de forma integral, bisnaguinhas, pães árabes, pães saborizados, e pães de hambúrguer) comercializados
nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Nova Iguaçu (RJ), no período de março de 2018, cuja alegação de propriedades nutricionais era a de “fonte de
fibras”, sendo estes contrapostos as Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 259/2002 Regulamento técnico para rotulagem de alimentos embalados e nº 54/2012 - Regulamento Técnico sobre informação nutricional complementar.
Houve irregularidade em 9% dos rótulos quanto à alegação “fonte de fibras”, não estando de acordo com o mínimo de 2,5g de fibras alimentares
na porção. No entanto, a prevalência de farinha integral como primeiro ingrediente na lista de ingredientes foi de 73,2%, com uma média de fibras
de 3,32 ±0,73 g, enquanto dos que não apresentavam farinha integral como primeiro ingrediente na lista de ingredientes apresentavam uma
média de fibras de 2,70 ±0,71g. Observou-se, portanto, que produtos que apresentam farinha integral como primeiro ingrediente da lista de
ingredientes possuíam mais fibras em comparação aqueles que apresentavam outro ingrediente como primeiro da lista. Percebe-se a necessidade
de maior fiscalização sobre a rotulagem nutricional para que o consumidor não se sinta lesado e tenha maior conhecimento sobre aquilo que
escolhe ingerir. Este estudo buscou fornecer dados não só aos profissionais de saúde que incentivam o consumo destes alimentos, como também
para os consumidores para que possam fazer melhores escolhas alimentares. Cabe aos profissionais nutricionistas, estimular e orientar a leitura
dos rótulos, explicando a importância dos dados ali contidos, pois é através desse habito e entendimento dessas informações que o consumidor
adquire autonomia, buscando alimentos que mais se adéquam a suas necessidades e preferências.
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RESUMO
A produção de alimentos a partir da semente de jaca (Artocarpus heterophyllus) é uma excelente opção no que se refere sustentabilidade e
nutrição. Estudos comprovam que a semente de jaca é rica em nutrientes e compostos bioativos com propriedades funcionais capazes de prevenir
patologias como o câncer (RODRIGUES et al, 2004), e por possui poder cicatrizante (BARREIRA, 2004). Objetivos: Apresentar os aspectos
nutricionais e funcionais da semente da jaca, com o intuito de incluir um novo produto sustentável na alimentação humana incentivando a
agricultura familiar. Metodologia: O presente estudo compreende em uma revisão sistemática, o qual foi fundamentado em pesquisas
bibliográficas onde o levantamento de dados foi realizado através de análises retrospectivas de publicações científicas, compreendidas no período
de 2004 a 2016. Para tanto, utilizou-se legislação pertinente, livros e revistas de acervo pessoal, bem como trabalhos científicos divulgados nas
bases de dados: PubMed, HighWire, EBSCOhost, Scielo, Bireme e Lilacs, pesquisados por meio das palavras chaves em português, inglês e
espanhol. Resultados: A jaca (Artocarpus heterophyllus L) é originária da Ásia, tendo se aclimatado muito bem no Brasil, sendo a região nordeste
que mais predomina a produção dessa matéria-prima. A semente da jaca, que corresponde de 15 a 25% do fruto, é usualmente descartada no
Brasil. Barreira (2004) mostrou a partir de estudos químicos que a semente da jaca possui propriedades cicatrizantes, graças à presença da
proteína lectina KM+, que em casos de queimaduras da pele proporciona a regeneração dos tecidos, pois impulsiona a migração de neutrófilos e
proliferação celular. Quanto ao seu poder funcional e nutricional, estudos realizados por Rodrigues (2004) comprovaram a presença de
substâncias biotivas como os polifenóis e saponinas que atuam no processo inflamatório como sendo também uma excelente fonte de fibras,
vitaminas do complexo B e sais minerais. Tais propriedades tornam a semente de jaca uma ótima alternativa para elaboração de novos produtos,
podendo ser usada como matéria-prima ou como coadjuvantes para o enriquecimento de alimentos já existentes no mercado. O uso da semente
de jaca é de grande relevância no contexto da alimentação do brasileiro, portanto, fomentar tal negócio torna-se imprescindível, não apenas pela
questão nutricional ou econômica, mas também pela manutenção das práticas agrícolas sustentáveis que têm se tornado cada vez mais escassa no
cenário econômico do País. Contribuições do trabalho: Diante do exposto, a semente de jaca representa não apenas uma fonte de nutriente e
substâncias bioativas, mas uma excelente alternativa na produção de alimentos sustentáveis e uma nova possibilidade socioeconômica aos
agricultores familiares.
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RESUMO
Substâncias isoladas de fungos destacam-se como agroquímicos naturais, tais como destruxinas (inseticidas) e estrobirulinas (fungicidas), além de
várias fitotoxinas (herbicidas). Levando em consideração a biodiversidade, os fungos constituem o segundo maior grupo de espécies sobre o
planeta, o que nos leva a concluir que inúmeras substâncias são produzidas sob as mais diversas condições de estresse. Relatos indicam que há
aproximadamente 1,5 milhões de diferentes espécies de fungos, sendo que menos de 5% foram devidamente estudadas (PINTO et al., 2002). A
espécie Corynespora cassiicola é considerada um fungo necrotrófico sendo descrito como patógeno de plantas principalmente nos trópicos. Tem
sido relatado em mais de 70 plantas hospedeiras, incluindo algumas culturas importantes tais como seringueira, tomate, algodão, soja, tabaco e
cacau (BARTHE et al., 2007). A interação química entre fungos fitopatogênico e suas respectivas plantas hospedeiras, apresentam uma relação
química e ecológica notável no tocante ao que se refere a produção de metabólitos essenciais que possam controlar tal infestação fitopatogênica,
tornando-se um novo método para a descoberta de moléculas com atividade fitotóxica, bem como a investigação de seus mecanismos de ação,
auxiliando a busca de novas moléculas herbicidas com potencial comercial (Varejão et al., 2013). Em estudo realizado acerca da interação entre C.
cassicola estudo recente realizado mostrou que seres humanos podem desenvolver patologias causadas pelo mesmo. Neste trabalho foi relatado
que o organismo foi identificado com base em sequência transcrita do gene RNA (Yamada et al., 2013).A investigação do fungo C. cassiicola,
considerado enfofítico a espécie Gongronema latitolium levou a descoberta de 03 novos metabólitos especiais. O estudo foi realizado com a
prospecção química da fração em acetato de etila, levando a obtenção dos compostos denominados corinesione D, corineter B e uma lactona
corineter A (Okoye,2013). Corynespora cassiicola é uma importante patogénico que provoca a doença prejudicial, a doença da queda de folhas em
seringueira (Hevea brasiliensis). Uma pequena glicoproteína segregada chamada cassiicolina já havia sido descrita como um efetor importante de
C. cassiicola. Em estudo realizado por Déon e colaboradores (2014) mostrou a diversidade do gene que codifica cassiicolina foi analisada em C.
cassiicola isolados amostrados a partir de vários hospedeiros e origens geográficas. Uma árvore filogenética a partir de quatro lócus combinados e
elucidação da diversidade de todo o conjunto foi fortemente estruturada pela classe toxina, tal como definido pela isoforma da proteína
cassicolina. Neste caso, tal estudo contribui para o entendimento do mecanismo de ação fitotóxico já descrita em diversos trabalhos acerca da
fitotoxidade de C. cassiicola. Os objetivos deste trabalho, versam sobre avaliação da atividade fitotóxica correlacionada a prospecção química do
fungo fitopatogênico C.Cassiicola. Foram obtidas 14 frações e um resíduo retido na coluna aluído com MEOH. A fração correspondente ao tempo
de retenção 55 min (HPLC55) foi caracterizada como o constituinte majoritário da fração, obtida com 99%. Essa amostra foi submetida a análises
de RMN de 1H e RMN de 13 C. As amostras HPLC 55b, HPLC55 a e HPLC 100%. As demais amostras foram avaliadas por espectrometria de massas
em aparelho MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization ou Ionização/Dessorção de Matriz Assistida por Laser) para avaliação da
massa. A avaliação química se correlaciona perfeitamente com avaliação biológica observada. As frações mais polares, que apresentaram em seu
perfil químico a presença de compostos fenólicos, após testes biológicos, mostrou atividade expressiva na inibição do crescimento da Lactuca
sativa e em testes de punção de folha com a espécie leiteiro. Desta forma, concluímos que as frações mais polares apresentam atividade fitotóxica.
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RESUMO
O azeite de oliva, principal produto obtido do fruto das oliveiras (Olea europaea Linné), é um óleo vegetal reconhecido mundialmente graças aos
seus efeitos benéficos à saúde, pois apresenta em sua composição ácidos graxos monoinsaturados, vitaminas lipossolúveis, fitoesteróis, além de
componentes voláteis. Além das características sensoriais e do reconhecido benefício a saúde, o consumidor se baseia no momento da compra no
teor de acidez descrito no rótulo, todavia este parâmetro nem sempre condiz com o conteúdo encontrado no frasco. Em virtude do alto consumo
azeite e considerando que a informação sobre tal produto é de grande relevância para a saúde, este trabalho buscou avaliar os índices de
qualidade de diferentes marcas de azeites extra virgem disponíveis em hipermercados de Salvador-BA, de acordo com o previsto na legislação
vigente RDC nº. 270, de 22 de setembro de 2005. O trabalho analisou sete marcas distintas de azeites de oliva extra virgem importados, envasados
no país de origem, através de medidas de acidez em ácido oleico e índice de peróxido, conforme metodologias descritas pelo Instituto Adolfo Lutz.
Todas as análises foram realizadas em triplicata visando à precisão analítica dos resultados. Classifica-se como “azeite extra virgem” o produto
obtido por processos mecânicos de extração com acidez, expressa em ácido oleico, não superior a 0,8g/100g e índice de peroxido máximo 20
mEq/kg. Os resultados das médias de acidez em ácido oleico variaram de 0,21 a 0,93%, sendo que apenas uma das marcas analisadas (14,3%) não
estava de acordo com o que preconiza a legislação. Para o índice de peróxido, os resultados variaram de 7,3 a 52,8 mEq/kg, com três marcas
(42,8%) indicando índice de peróxido acima do aceitável. Assim, a partir dos resultados obtidos pode-se concluir que o percentual de adequação
para acidez de 85,7% e índice de peróxido de 57,2% conforme legislação vigente, o que mostra o quanto é imprescindível a fiscalização, de azeites
comercializados, pelos órgãos competentes a fim de evitar adulteração.
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RESUMO
O comércio informal de mariscos representa uma importante fonte de alimentos e de renda para muitas famílias, embora constitua uma
preocupação na perspectiva da saúde pública. As ostras são moluscos bivalves que se alimentam, por filtração branquial, de matéria orgânica e
inorgânica, fitoplâncton e partículas em suspensão, presentes na água. Vários fatores estão associados às doenças causadas pela ingestão de
ostras, uma vez que esses moluscos vivem, geralmente, em estuários e em áreas costeiras passíveis de poluição. Contudo, a utilização de boas
práticas de manipulação, preconizadas pelos órgãos de vigilância, quando praticadas de forma correta pelos manipuladores e comerciantes,
podem minimizar os riscos de contaminação e desenvolvimento de doenças transmitidas por alimentos. Sendo assim, o presente estudo tem como
objetivos avaliar as boas práticas na manipulação das ostras que serão consumidas e comercializadas in natura; identificar os fatores que
interferem na qualidade das ostras consumidas e comercializadas in natura; sensibilizar os manipuladores quanto à importância em oferecer
alimentos seguros, na perspectiva de boas práticas de alimentos in natura. O projeto abrangerá o período de outubro de 2017 a janeiro de 2019.
As avaliações quanto à adoção de boas práticas e os fatores de risco, observadas na comercialização das ostras in natura em praias e mercados
públicos de Maceió – AL seguirão as orientações preconizadas pela ANVISA (RDC Nº12, de 02 de janeiro de 2001; RDC Nº216, de 15 de setembro
de 2004; RDC Nº275, de 21 de outubro de 2002). Inicialmente, ocorreu o treinamento dos alunos colaboradores na observância às conformidades
quanto às práticas de manipulação de ostras in natura, baseados na legislação vigente. Posteriormente, foi elaborado um check list, tendo as RDC´s
como base documental, para avaliar a prática na manipulação deste alimento nas localidades. Estas atividades abrangeram o período de outubro a
novembro de 2017. O local avaliado, até o presente momento, foi o “Mercado Público da Produção”, localizado na Av. Celeste Bezerra, 185,
Levada, Maceió – AL. A visita ocorreu no dia 02 de dezembro de 2017 e, foi possível constatar um grande número de pessoas envolvidas na
comercialização de mariscos, sendo esta uma importante fonte de renda para muitas famílias da região. Da mesma forma, um grande número de
consumidores, das diversas classes sociais, bem como de estabelecimentos, que têm o local como fornecedor deste tipo de alimento. A partir daí
iniciaram-se as interpretações para desenvolvimento de melhores estratégias a fim de alcançar os resultados esperados. Através da aplicação da
lista de verificação (check list), foi possível analisar de modo parcial as condições e a prática de manipulação deste tipo de alimento, no local
estudado. Foram verificadas as condições de higienização de instalações, equipamentos e móveis; controle integrado de vetores e pragas urbanas;
higienização de reservatórios; higiene e saúde dos manipuladores, confirmando, portanto que grande parte dos critérios analisados encontram-se
em parcial/total desacordo às orientações preconizadas pela legislação. Entretanto, diversas das condições sofreram impacto negativo na
avaliação, devido às circunstancias promovidas pelo órgão regulador do local. A abordagem junto aos manipuladores seguirá posteriormente com
o desenvolvimento de materiais educativos, baseados na legislação vigente, bem como no auxílio às melhorias sugeridas. Contudo, acredita-se
que grande parte da população da região será beneficiada com as ações de melhorias planejadas para o local através da identificação se as ostras
comercializadas em praias e mercados públicos de Maceió – AL atendem às exigências de qualidade, preconizadas pelos órgãos fiscalizadores, para
o consumo de mariscos, no intuito de contribuir efetivamente para uma melhor qualidade do produto comercializado, evitando, assim, infecções
causadas por estes alimentos.
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RESUMO
O leite é um alimento muito rico nutricionalmente e possui um grande consumo pela população. Devido a sua composição nutricional, torna-se um
alimento muito perecível e, portanto faz-se necessário um controle da sua qualidade desde a indústria até a comercialização. As análises físicoquímicas têm como objetivo avaliar o valor nutricional ou a rentabilidade industrial e ainda identificar eventuais fraudes. Vários fatores interferem
na composição química do leite como a sazonalidade, a idade e o estágio de lactação do animal. O trabalho teve como objetivo analisar as
características físico-químicas do leite pasteurizado tipo C comercializado no município de Campos dos Goytacazes/RJ. As amostras das 3 marcas
mais consumidas no município foram adquiridas no comércio local entre os meses de dezembro de 2017 e maio de 2018 .A pesquisa analisou os
dados da composição química dos leites, buscando apontar possíveis incoerências em suas propriedades. Os parâmetros físico-químicos analisados
foram os valores de macronutrientes: lipídios e carboidratos, além de cinzas, umidade e acidez com os seguintes métodos respectivamente:
método Bligh e Dye, método Eynon, cinza seca, método por secagem e acidez titulável. Os valores de lipídios em percentual da marca A, B e C
foram respectivamente 3,20, 5,60 e 2,93. Para a determinação de açúcares redutores em 100ml da amostra, as marcas A, B e C apresentaram
respectivamente 8,16g, 4,80g e 9,60g. O valor de acidez titulável foi de 0,35% para as marcas A, B e C. Quanto ao percentual de cinza seca, na
marca A não foi detectado pela metodologia usada, na marca B foi de 0,30% e na C foi de 0,15%. Os valores de umidade para as marcas A, B e C
foram respectivamente 89.58%, 88,80% e 89,07%. Diante dos resultados encontrados conclui-se que não há uma padronização em relação à
composição do leite pasteurizado tipo C comercializado no município, já que os valores de lipídeos, carboidratos, cinzas e umidade são diferentes
dos encontrados na literatura, que seriam de respectivamente 3,10%, 5,17g; 0,54% e 87,95%.
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RESUMO
O estilo de vida da população tem sido transformado no Brasil devido as mudanças na sociedade moderna, contribuindo para novos hábitos
alimentares e aumento do consumo de alimentos industrializados além de incentivar seu consumo fora do domicílio. Com isso, atualmente é
crescente a preocupação com a melhoria da qualidade dos alimentos, visando garantir a obtenção de uma alimentação segura e a proteção da
saúde do consumidor. Nesse contexto, as Boas Práticas se tornam relevantes a saúde individual e coletiva, por manter controlado os riscos de
contaminação dos alimentos e adoção das práticas higiênico-sanitárias na produção de alimentos seguros. Portanto, este trabalho teve como
objetivo classificar os serviços de alimentação quanto ao atendimento às boas práticas de acordo com as legislações pertinentes, em uma
Instituição de Ensino Superior em Fortaleza-CE. Participaram da pesquisa 10 serviços de alimentação (lanchonetes), no período de março e abril
de 2018, no qual foram realizadas vistas técnicas para coleta dos dados. Na ocasião foi aplicada uma lista de verificação das boas práticas,
elaborada pela Vigilância Sanitária, da Secretaria da Saúde do Município de Fortaleza-CE, através da Portaria Nº 31/2005, baseada na Resolução
RDC Nº 216/2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde. A referida legislação classifica os serviços de alimentação
quanto ao atendimento às boas práticas, em grupo 1 (76% - 100%), grupo 2 (51% - 75%) e grupo 3 (0% - 50%). Vale ressaltar, que a pesquisa só foi
realizada mediante assinatura do Termo de Anuência. Após tabulação dos dados os mesmos foram analisados através de média simples e desvio
padrão. Contudo, das 10 lanchonetes avaliadas, nenhuma foi classificada no grupo 1 (76% a 100%), três foram classificadas no grupo 2 (51% a
75%) e sete foram classificadas no grupo 3. Os resultados revelam que a grande maioria não se encontra adequada sob o ponto de vista higiênicosanitário, necessitando, de forma imediata, implantar às Boas Práticas, atendendo às diretrizes estabelecidas nas legislações pertinentes, de modo
a minimizarem os riscos inerentes e principalmente os agravos à saúde dos consumidores.
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RESUMO
Com o aumento do interesse em um estilo de vida mais saudável por parte da população, novos meios para alcançar esse objetivo têm sido
criados, como a utilização de alimentos funcionais. Um bom exemplo é a Biomassa de Banana Verde, esta age como excelente espessante e não
altera o sabor do alimento, mas enriquece-o com minerais, vitaminas, fibras e é fonte de amido resistente, além da possibilidade de várias
preparações culinárias. Por ser um alimento rico em nutrientes, ele atua de forma benéfica para aqueles que fazem o seu uso, como a eficácia em
tratamentos contra obesidade e redução de colesterol. O projeto analisou a composição das biomassas verdes e dos frutos maduros de três
cultivares da banana Musa sp. sendo estas a prata (Musa acuminata Colla x Musa balbisiana Colla, Grupo AAB), caturra (Musa acuminata Colla x
Musa balbisiana Colla, Grupo AAA) e da terra (Musa acuminata Colla x Musa balbisiana Colla, Grupo AAB). Os frutos no grau 1 de maturação (casca
verde escuro) foram adquiridos no Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes – RJ no mês de dezembro de 2017. Foi preparada a biomassa de
metade dos frutos adquiridos, utilizando apenas a polpa, e a outra metade amadureceu até o estágio 7 (amarelo com manchas marrons). Os
parâmetros físico-químicos analisados foram os valores de macronutrientes (lipídios carboidratos) e também acidez, cinzas e umidade, com a
utilização dos métodos respectivamente: método Bligh e Dye, método Eynon Lane (Inversão da sacarose para determinação de açúcares totais),
acidez titulável, cinza seca, método por secagem. Dos resultados preliminares deste estudo foram encontrados quanto aos teores de lipídios das
biomassas de banana verde: Prata (0,70%), Caturra (0,23%), Terra (0,72%), as maduras apresentaram respectivamente (0,20%), (0,00%) e (0,31%).
Para a determinação de açúcares considerando a massa de açúcar redutor em 100g da amostra, nas biomassas não foram detectáveis a presença
destes, já as maduras apresentaram: Prata (7,5g), caturra (12,86g) e terra (6,68g). Da acidez titulável foram encontrados os valores para as
biomassas, banana caturra (0,26%), prata e terra (0,53%), já para as bananas maduras foram encontrados os valores respectivamente: (0,79%),
(0,40%) e (0,92%). Dos valores de cinza seca as biomassas demostraram as seguintes porcentagens, caturra (0,5%), prata e terra (0,31%), as
bananas maduras respectivamente de (0%), (0,32%), (0,92%). Para os resultados de umidade, esses foram encontrados nas biomassas caturra
(68,18%), prata (69,27%) e a terra (62,98%), já as maduras apresentaram respectivamente (72,70%), (73,68%) e (67,62%). Os resultados
preliminares permitem concluir que as biomassas possuem um maior teor de lipídios quando comparada com a madura, já com relação ao
carboidrato, as biomassas não apresentaram resultados quantitativos de glicose, o que condiz com a questão sensorial por não apresentar sabor
doce. As biomassas também apresentaram um menor teor de acidez com exceção da banana prata e menor umidade das biomassas analisadas
quando comparada com as maduras, sendo assim pode-se concluir que a acidez das bananas aumenta na medida em que elas amadurecem. Sob
os resultados encontrados torna-se um importante estudo para a área de nutrição com o intuito de maiores investigações de suas propriedades
nutricionais através de métodos diferentes dos utilizados.
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RESUMO
A castanha-do-Maranhão (Bombacopsis glabra) é uma espécie ornamental arbórea, da família Bombacaceae, com sementes oleaginosas
(amêndoas) comestíveis e popularmente apreciadas no interior do Maranhão. No entanto, não há relatos na literatura científica sobre a sua
composição centesimal, sendo insipiente e necessária a sua investigação. O objetivo do trabalho foi elaborar a composição centesimal das
amêndoas da castanha-do-Maranhão. Nesse sentido, realizou-se um estudo do tipo exploratório, experimental e quantitativo. As análises foram
realizadas no Laboratório de Análises Físico-Químicas de Alimentos e Água da Universidade Federal do Maranhão, nos meses de janeiro a março de
2017. Foram analisadas amêndoas coletadas no povoado Bicas, na cidade de Pirapemas-MA em novembro e dezembro de 2016. As análises de
umidade, cinzas, proteínas, lipídeos e carboidratos foram feitas em triplicata e consoantes às Normas do Instituto Adolfo Lutz. Estimou-se o valor
calórico das amêndoas. Após as análises laboratoriais, verificaram-se os seguintes valores médios para os parâmetros pesquisados (g/100g):
umidade 2,85±0,09; cinzas, 4,80±0,08; proteínas 10,20±0,07; lipídeos 52,40±0,08 e carboidratos 29,70±0,07. O valor energético foi de 631,20±0,06
Kcal/100g. No levantamento bibliográfico para a realização deste trabalho identificou-se ausência de estudos publicados nesta temática
envolvendo a castanha-do-Maranhão. Desta forma foram utilizados para a discussão desses resultados outras sementes oleaginosas, com base na
Tabela Brasileira de Composição de Alimento (TACO, 2011), assim como também de outros autores relatados na literatura especializada. Nesse
contexto, a referida Tabela Brasileira de Composição de Alimento, em sua quarta edição mostra a composição nutricional da castanha de caju
torrada e castanha-do-Brasil. A castanha de caju torrada possui o valor energético de 570 cal por 100g, proteínas 8,5g por 100g, teor de lipídeos de
46,3g por 100g, carboidratos 29,1g por 100g, cinzas 2,6g por 100g e umidade 3,5g por 100g. Já a castanha-do-Brasil possui o valor energético de
643 cal por 100g, proteínas 14,5g por 100g, lipídeos 63,5g por 100g, quantidade de carboidratos de 15,1g por 100g, cinzas 3,4g por 100g e
umidade de 3,5g por 100g. Em comparação com a castanha-do-Maranhão foi observado que castanha-de-caju torrada possui valor energético,
teor de lipídeos e cinzas abaixo dos valores encontrados nas análises centesimais da castanha-do-Maranhão; já o valor proteico e umidade são
superiores aos presentes nas amêndoas da castanha-do-Maranhão, observando que a quantidade de carboidratos presente na castanha de caju
torrada apresenta uma diferença pequena em relação aos da castanha-do-Maranhão. Em relação à castanha-do-Brasil, de acordo com os valores
apresentados pela TACO (2011), observa-se que o valor calórico, proteico, teor de lipídeos e umidade são superiores aos valores apresentados
pelas análises das amêndoas da castanha-do-Maranhão, já quantidade de carboidrato e cinzas são inferiores aos valores encontrados na castanhado-Maranhão. Mediante os dados investigados e apresentados conclui-se que a castanha-do-Maranhão (Bombacopis glabra) possui valor calórico
representativo, aproximando-se dos valores conhecidos das demais castanhas e oleaginosas comestíveis. Nesse sentido, seu consumo deve ser
feito com moderação, principalmente por pessoas que apresentam dislipidemias e diabetes devido a sua composição nutricional. Constatou-se
que as sementes da castanha-do-Maranhão possuem um relevante valor calórico, quando comparada com outras oleaginosas, podendo ser
utilizada pela população como suplemento na alimentação.
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RESUMO
No ano de 2016 a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) publicaram um documento intitulado
“Modelo de Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana da Saúde”, com o propósito de servir de instrumento para classificar alimentos e
bebidas industrializados que contenham uma quantidade excessiva de açúcares livres, sal, gorduras totais, gorduras saturadas e ácidos graxos
trans. A maior participação de alimentos industrializados na dieta familiar brasileira, incluindo alimentos ricos em açúcares e gorduras, em
detrimento dos alimentos básicos, fontes de carboidratos complexos e fibras alimentares, é um traço marcante da evolução do padrão alimentar.
O imediatismo e a busca pelo prazer e pelas novidades, contribuem para a substituição de alimentos in natura por produtos industrializados e
processados, frequentemente mais calóricos e menos nutritivo. Neste contexto esta pesquisa teve por objetivo analisar o nível de adequação da
composição de biscoitos, bolachas e produtos de panificação industrializados, comercializados no Brasil frente aos parâmetros estabelecidos pela
OPAS para classificação dos alimentos processados e ultra processados. A composição dos alimentos foi analisada através da tabela de informação
nutricional na porção do alimento e da lista de ingredientes. Os alimentos foram classificados como adequados ou inadequados a partir da análise
da adequação da composição nutricional contidas nos rótulos frente aos parâmetros estabelecidos pela OPAS para classificação dos alimentos
industrializados. Foram avaliados os teores de açúcares livres, sódio, edulcorantes e gorduras: totais, saturada e trans em 100 amostras de
biscoitos, bolachas e produtos de panificação industrializados comercializados no Brasil. A partir da avaliação dos rótulos foi possível observar que
grande parte dos produtos apresentavam inadequações na sua composição. Quando avaliada a quantidade de açúcar livre nos alimentos, todas as
amostras de biscoitos, bolachas e produtos de panificação apresentavam quantidades maiores ou iguais a 10% do valor energético provenientes
deste nutriente O teor de gordura total nos biscoitos, bolachas e produtos de panificação apresentaram adequação em menos de 20% das
amostras, ou seja, todas outras amostras apresentaram continham mais de 30% das calorias, na porção, provenientes de gorduras. Quando
avaliada a presença de gordura saturada em quantidades acima de 10% do valor energético da porção, o padrão foi muito parecido com o de teor
de gordura total, com um percentual maior de inadequações, onde apenas 15% dos produtos estavam adequados neste critério. Por outro lado, a
grande maioria das amostras (95%) avaliadas apresentou gordura trans em quantidades abaixo de 0,1g na porção, permitindo, de acordo com a
legislação brasileira, que a informação nutricional apresente a informação zero gordura trans. Cabe salientar que isto garante as baixas
concentrações, mas não necessariamente a completa ausência deste nutriente. Quanto a presença de sódio, a maioria das amostras (88%)
apresentaram adequação na quantidade ofertada na porção. Além dos nutrientes críticos, “outros edulcorantes” foram incluídos no modelo da
OPAS, sendo que a justificativa para sua inclusão é que o consumo habitual de sabores doces, seja a partir do açúcar ou não, promove a ingestão
de alimentos e bebidas doces, inclusive daqueles que contêm açúcares. Nos produtos avaliados foi observada uma baixa inadequação em relação a
utilização destes edulcorantes, sejam eles naturais ou artificiais, apenas 1% dos produtos avaliados continham algum tipo de edulcorante.Os
biscoitos, bolachas e produtos de panificação comercializados no Brasil apresentaram percentuais variados de inadequações, quando utilizados os
parâmetros apresentados pela OPAS para serem utilizados como modelo de perfil nutricional de alimentos industrializados, sendo que os maiores
problemas observados foram as elevadas quantidade de açúcar livre, gor
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RESUMO
No ano de 2016 a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) publicaram um documento intitulado
“Modelo de Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana da Saúde”, com o propósito de servir de instrumento para classificar alimentos e
bebidas industrializados que contenham uma quantidade excessiva de açúcares livres, sal, gorduras totais, gorduras saturadas e ácidos graxos
trans. A maior participação de alimentos industrializados na dieta familiar brasileira, incluindo alimentos ricos em açúcares e gorduras, em
detrimento dos alimentos básicos, fontes de carboidratos complexos e fibras alimentares, é um traço marcante da evolução do padrão alimentar.
O imediatismo e a busca pelo prazer e pelas novidades, contribuem para a substituição de alimentos in natura por produtos industrializados e
processados, frequentemente mais calóricos e menos nutritivo.Neste contexto esta pesquisa teve por objetivo analisar o nível de adequação da
composição de produtos lácteos industrializados, processados e ultra processados, comercializados no Brasil frente aos parâmetros estabelecidos
pela OPAS para classificação dos alimentos processados e ultra processados.A composição dos alimentos foi analisada através da tabela de
informação nutricional na porção do alimento e da lista de ingredientes. Os alimentos foram classificados como adequados ou inadequados a
partir da análise da adequação da composição nutricional contidas nos rótulos frente aos parâmetros estabelecidos pela OPAS para classificação
dos alimentos industrializados. Foram avaliados os teores de açúcares livres, sódio, edulcorantes e gorduras: totais, saturada e trans em 309
amostras de produtos lácteos comercializados no Brasil. A partir da avaliação dos rótulos foi possível observar que grande parte dos produtos
apresentavam inadequações na sua composição. Quando avaliada a quantidade de açúcar livre nos alimentos menos de 10% das amostras
estavam adequadas quanto a este parâmetro.A partir da avaliação dos rótulos foi possível observar que grande parte dos alimentos apresentavam
inadequações na sua composição. O teor de gordura total nos produtos avaliados variou significativamente sendo que cerca de 63% das amostras
tinham teores considerados adequados, ou seja, com menos de 30% do valor energético proveniente deste nutriente. Quando avaliada a presença
de gordura saturada em quantidades acima de 10% do valor energético da porção, o padrão foi muito parecido com o de teor de gordura total,
com um percentual maior de inadequações, que apresentaram menos da metade dos produtos (41%) adequados neste critério. Por outro lado, a
grande maioria das amostras (97%) avaliadas apresentou gordura trans em quantidades abaixo de 0,1g na porção, permitindo, de acordo com a
legislação brasileira, através da RDC 54/2014 que a informação nutricional apresente a informação zero gordura trans. Cabe salientar que isto
garante as baixas concentrações, mas não necessariamente a completa ausência deste nutriente. Quanto a presença de sódio, a maioria das
amostras (77%) apresentaram adequação na quantidade ofertada na porção. Além dos nutrientes críticos, “outros edulcorantes” foram incluídos
no modelo da OPAS, sendo que a justificativa para sua inclusão é que o consumo habitual de sabores doces, seja a partir do açúcar ou não,
promove a ingestão de alimentos e bebidas doces, inclusive daqueles que contêm açúcares. Nos produtos avaliados foi observada uma baixa
inadequação em relação a utilização destes edulcorantes, sejam eles naturais ou artificiais, em torno de 10% dos produtos avaliados continham
algum tipo de edulcorante.Os lácteos comercializados no Brasil apresentaram percentuais variados de inadequações, quando utilizados os
parâmetros apresentados pela OPAS para serem utilizados como modelo de perfil nutricional de alimentos industrializados sendo que os maiores
problemas observados foram as elevadas quantidade de açúcar livre e gordura saturada.

Título:

DETECÇÃO DE FRAUDE EM LEITES UHT COMERCIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR - BA

349

Autor(es) Endyan Brito de Jesus dos Santos; Rejane Oliveira dos Santos; Rose Mary Feliciano Dias; Larissa Alves de Sousa Costa
E-mail para contato: larissaascosta@gmail.com
IES: ESTÁCIO FIB
Palavra(s) Chave(s): leite, legislação, fraude, qualidade.
RESUMO
É considerado leite fraudado, falsificado ou adulterado o produto adicionado de água, de substâncias conservadoras ou de quaisquer elementos
estranhos à sua composição natural. As primeiras adulterações foram por meio da adição de água para aumento do volume e desnate para
produção de creme de leite. Ao longo do tempo novos tipos de adulterações foram surgindo, como adição de soro de queijo, de substâncias
conservantes (peróxido de hidrogênio), neutralizantes (hidróxido de sódio, bicarbonato de sódio) e reconstituintes da densidade e crioscopia (sal,
açúcar, amido). Portanto, este trabalho objetivou avaliar a qualidade, através dos parâmetros físico-químicos, de leites integrais UHT
comercializados em na cidade de Salvador-BA. A amostra foi representada por 12 litros de leite UHT pertencentes a quatro diferentes marcas.
Deste total, 8 litros foram utilizados para condução das análises em duplicata e quatro litros armazenados como contra prova. As técnicas de
análises utilizadas foram baseadas em metodologias oficiais do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e do Instituto Adolfo
Lutz sendo compostas por: acidez total titulável, realizada por titulação com solução de hidróxido de sódio 0,1 M e indicador fenolftaleína; acidez
em graus Dornic, por titulação com solução de hidróxido de sódio N/9 e indicador fenolftaleína; pH, por análise direta em titulador
potenciométrico; presença de hidróxido de sódio, pelo método de azul de bromotimol; de peróxido de hidrogênio, pelo método de guaiacol; e de
amido, por adição de lugol. Todas as análises foram realizadas em triplicata visando à precisão analítica. Os resultados das médias de acidez
titulável variaram de 0,160 a 0,209% para o lote 1 e 0,143 a 0,214% para o lote 2. Observou-se que das 4 marcas, apenas 1 (25%), para o lote 1,
estava dentro do limite de acidez recomendado pela legislação (0,14 a 0,18 % de ácido lático), para o lote 2, apenas 2 marcas (50%) se
encontravam de acordo. A acidez do leite expressa em graus Dornic (°D), variou de 15,00 ºD a 17,67 ºD. Estes resultados mostram que,
independente do lote e da marca, os resultados encontram-se em conformidade com a legislação (14 e 18 ºD). O valor de pH é um importante
indicativo de qualidade do leite, pois pode indicar ação de microrganismos acidificantes. O pH do leite fresco deve apresentar-se levemente ácido,
variando entre 6,6 a 6,8. Os valores de pH variaram de 6,69 a 7,22 para o lote 1 e 6,69 a 6,85 para o lote 2. Comparando os valores encontrados
com os valores de referência, duas amostras (50%), das quatro marcas analisadas, estavam fora deste intervalo, tanto para o lote 1 quanto para o
lote 2. As análises para detecção de peróxido de hidrogênio, hidróxido de sódio e amido, não indicou presença destas substâncias em ambos os
lotes analisados. Portanto, não foi observado indício de fraude em nenhuma das amostras pesquisadas. Com relação aos parâmetros físicoquímicos, em média, 50% das marcas de leite integrais UHT estavam dentro do padrão, mas os resultados ainda mostram que existe a necessidade
de fiscalização contínua da matéria-prima, com o intuito de garantir o padrão de qualidade do produto final.
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RESUMO
O crescente número de pessoas que se alimentam fora do ambiente domiciliar tem crescido nos últimos anos, com isso, se faz necessário que os
estabelecimentos comerciais produtores de refeições apresentem condições higiênicas adequadas. No entanto, tais condições nem sempre se
fazem presentes, tornando o alimento produzido uma potencial fonte de contaminação por agentes químicos, físicos ou biológicos, aumentando o
risco da ocorrência de DTAs (Doenças Transmitidas por Alimentos). A pesquisa teve como objetivo avaliar as condições higiênico-sanitárias de
estabelecimentos de pequeno e médio porte produtores de alimentos localizados na cidade de Aracaju, Sergipe. Foram realizadas avaliações em
25 estabelecimentos, agrupados em três categorias: restaurantes (11), lanchonetes (12) e padarias (2), escolhidos aleatoriamente. Para a avaliação
foi aplicado um check-list baseado na RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004, composto por 151 perguntas com abordagem dos itens Edificação,
instalações, equipamentos, móveis e utensílios (35); Higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios (13); Controle integrado de
vetores e pragas urbanas (5); Abastecimento de água (7); Manejo dos resíduos (3); Manipuladores (14); Matérias-primas, ingredientes e
embalagens (14); Preparação do alimento (28); Armazenamento e transporte do alimento preparado (6); Documentação, registro (14) e
Responsabilidade (2). As unidades visitadas foram identificadas por um número e em seguida seus dados foram tabulados com o quantitativo de
NA =Não se Aplica; AD = Adequado; IN = Inadequado; %AD = Percentual de Adequação. Verificou-se que os onze restaurantes pesquisados
obtiveram uma média de 64,14% de percentual de adequação, as doze lanchonetes visitadas apresentaram 45,07% em média de percentual de
adequação e que as duas padarias apresentaram percentual de adequação de 70,07% e 68,46%. Os resultados revelaram que o percentual de
inadequação com maior expressividade foi nos itens Documentação com 59,4 %, em seguida Preparação do alimento com 52,3 %, os itens
Manipuladores representa 46,3% seguido de Manejo de resíduos com 42,3% e higienização das instalações com 41,2%. Os itens com menor
percentual de inadequação foram Abastecimento de água com 14,3% e Controle de vetores e pragas urbanas com 14,4 %. O estudo revelou que os
estabelecimentos comerciais produtores e fornecedores de alimentos não estão de acordo com os requisitos da legislação pertinente, tendo como
deficiente as áreas onde se manipula e armazena os produtos. Esta deficiência favorece a contaminação do ambiente de trabalho e, por
consequência poderá levar a um alimento de má qualidade, representando, desta forma, perigo para a saúde pública.
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RESUMO
As dietas de detoxificação têm como objetivo retirar toxinas e diminuir os agentes nocivos que provocam danos às células do corpo. Elas incluem
preparações do tipo suco, chás e coquetéis. Contudo, este tipo de abordagem ainda carece de embasamento científico embora sejam largamente
veiculadas em mídias não científicas. Esse tipo de dieta, como várias outras divulgadas pelos veículos de comunicação, tem grande apelo popular,
o que justifica a importância de se avaliar sua adequação nutricional. O objetivo deste trabalho é verificar a adequação de nutrientes de dietas de
detoxificação divulgadas em revistas não-científicas. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo desenvolvido entre julho/2017 e
abril/2018. A amostra foi composta por 12 cardápios com alegações de promoverem detoxificação divulgados em revistas impressas populares no
mesmo período da pesquisa. Foram incluídos planos alimentares contendo cardápios para, ao menos 3 dias da semana e cada cardápio continha,
no mínimo, três refeições por dia. Foram calculados 3 cardápios por dieta pelo software Avanutri 4.0 e verificadas as ofertas de energia (kcal/d),
carboidratos (%), proteínas (%), lipídeos (%), fibras (g/d), Vitamina C (mg/d), Vitamina B12 (mcg/d), ferro (mg/d), cálcio (mg/d), sódio (mg/d) e
zinco (mg/d). Foram considerados como referência a oferta energética mínima de 1200Kcal distribuídas entre para carboidrato 55% a 60%,
proteína 15% a 20%, lipídios 20% a 30% e oferta de fibras entre 20 e 30g/dia. Os valores de micronutrientes encontrados foram comparados aos
valores de referência para mulheres entre 19 e 30 anos estabelecidos pela EAR (Estimated Average Requirements) e AI (Adequate Intake) e
utilizado a UL (Tolerable Upper Intake Levels) com o objetivo de estabelecer o limite máximo de ingestão dos micronutrientes calculados. Foi
verificada a oferta insuficiente de energia em metade dos planos alimentares, sendo que a prevaleceram as dietas hipoglicídicas (80%) e
hipolipídicas (70%). Por outro lado, dietas hiperprotéicas perfazem 60% das avaliadas neste estudo. Folato (90%), zinco (80%), cálcio (70%) e sódio
(60%) foram ofertados aquém das necessidades nutricionais diárias, sendo que o folato e o zinco são nutrientes chaves para o processo de
detoxificação hepática. Foi observada a oferta excessiva de vitamina A em 30% dos planos, o que eleva o risco de toxicidade por este nutriente. As
ofertas de vitamina C (90%), vitamina B12 (70%), ferro (70%) e fibras (70%) atenderam as recomendações nutricionais estabelecidas. As dietas de
detoxificação veiculadas por mídias não-científicas apresentam diversas inadequações nutricionais, incluindo carência de micronutrientes chaves
para o processo de detoxificação hepática, como zinco e folato. O uso deste tipo de plano alimentar por um longo período pode levar a graves
carências nutricionais colocando em risco a saúde de seus consumidores.
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RESUMO
A doença celíaca é uma doença do intestino delgado potencializada por uma fração das prolaminas. Essas proteínas são encontradas em alguns
cereais como na aveia, as aveninas; na cevada, as hordeínas; no centeio, as secalinas e no trigo, as gliadinas. Estas são proteínas importantes para
formação e desenvolvimento de uma matriz viscoelástica formada, no trigo, pelas gluteninas e gliadinas, e responsável por toda estrutura dos
produtos de panificação. Neste contexto, a hipersensibilidade alimentar tem sido objeto frequente de estudos tecnológicos em busca de produtos
panificáveis sem glúten de boa qualidade, física, química e microbiológica, e aceitação. O presente trabalho visa contribuir com esta temática
desenvolvendo formulações alternativas para pães tipo francês e italiano, adicionados do hidrocolóide goma xantana e da fibra solúvel psyllium
como coadjuvantes de tecnologia. Os testes preliminares indicaram a composição ideal do mix para o pão tipo francês constituído por 90% de
amido de milho, responsável pela estrutura do pão e retenção de gases, 10% de farinha de trigo sarraceno, 1% de sal, 3% de mel, 2% de óleo de
coco e 2% de fermento biológico. Para o pão tipo italiano, o mix foi constituído por 45% de farinha de arroz integral, 12% de farinha de arroz
branca, 6% de farinha de trigo sarraceno, 21% de fécula de batata, 6% de amido de milho, 9% de polvilho doce, 1% de sal, 5% de açúcar demerara,
8% de azeite de oliva, 5% de linhaça e 2% de fermento biológico. Assim, foi realizado um planejamento fatorial 22 com três repetições no ponto
central, totalizando sete ensaios. As variáveis independentes testadas para formular os pães isentos de glúten foram: goma xantana, adicionada
nas concentrações de 0% a 4% no pão tipo francês e 0 a 2% no pão tipo italiano, e psyllium, adicionado nas concentrações de 0% a 2% no pão tipo
francês e 0 a 6% no pão tipo italiano. Esses valores foram adotados a fim de verificar se tais condições iriam influenciar ou não as características
organolépticas do produto final. As respostas ou variáveis dependentes (cor da crosta e miolo, quebra, simetria, características da crosta, estrutura
das células do miolo, textura do miolo, aroma e sabor) de cada um dos experimentos foram monitoradas ao final da cocção. O melhor resultado
mostrou pães com miolo compacto e elástico, com alvéolos sem uniformidade e uma rede estruturada, nos níveis de goma xantana 2% e psyllium
1% para o pão tipo francês, e de goma xantana 1% e psyllium 3%, para o pão tipo italiano. Nas etapas subsequentes, análises microbiológicas, para
detecção de Bacillus cereus, coliformes, bolores e leveduras, e centesimal, com determinação dos teores de umidade, acidez, pH, proteínas,
lipídios, cinzas e carboidratos, serão realizadas. A partir da comparação das características organolépticas entre os pães controle, obtidos com
farinha de trigo, e os pães isentos de glúten conclui-se que o pão desenvolvido pode ser consumido como forma alternativa, visto que o mesmo
possui características sensoriais muito semelhantes ao pão disponível para compra.
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RESUMO
O Brasil é um país constituído por uma vasta variedade de recursos naturais. Ao longo dos anos, a culinária brasileira vem sofrendo alterações com
a inserção da culinária estrangeira, alimentos que antes estavam presentes nas mesas das famílias, foram aos poucos sendo desvalorizados. O alho
é um alimento regional, muito utilizado na culinária. Composto por substâncias organossulfurados, como a alicina, que apresenta uma atividade
biológica significativa. As formas de consumo do alho variam desde a apresentação in natura até sua forma em pasta. A pasta de alho pode ser
encontrada em estabelecimentos comerciais e também ser feita de maneira artesanal. A adição de ervas ou hortaliças é uma forma comum de
enriquecimento natural e aumento no aporte nutricional. O objetivo da pesquisa foi a elaboração e análise bromatológica da pasta de alho
enriquecida com vinagreira (Hibiscus sabdariffa). O experimento para a elaboração do produto alimentício foi realizado entre os meses de
setembro a novembro de 2017, no laboratório de Tecnologia de Alimentos e Bromatologia do Curso de Nutrição da Faculdade Estácio São Luís.
Foram elaborados a pasta de alho padrão (F1) e a pasta de alho enriquecida a 10% de vinagreira (F2) e realizadas as análises físico químicas dos
produtos obtidos, seguindo os parâmetros: umidade, cinzas, proteína (método de Kjedahl), carboidrato, lipídeos, pH e acidez titulável. Resultados
encontrados foram: umidade na formulação 1 (49,85%) e na formulação 2 (53,72%); Para proteína na formulação 1 (1,90%) e na formulação 2
(3,03%); O teor de lipídeos na formulação 1 (22,68%) e na formulação 2 (15,36%); O teor de cinzas na formulação 1 (1,52%) e formulação
2(1,38%); Para pH foram 4.3 na formulação 1 e 4.5 na formulação 2; Acidez titulável na formulação 1 (6,28%) e na formulação 2 (6,38%); Para
carboidrato, formulação 1 (24,05%) e formulação 2 (26,51%). Como alimento regional, o uso da vinagreira é importante, pois beneficia o aumento
de nutrientes da pasta de alho tradicional e pode adicionar ao mercado alimenticio uma proposta de alimento com características regionais.

X Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Nutrição

353

Título:

ESTADO NUTRICIONAL E AUTOPERCEPÇÃO CORPORAL DE FREQUENTADORES DE ACADEMIAS DE GINÁSTICA EM
SALVADOR-BA

352

Autor(es) Viviane Macedo dos Santos; Natalia Luise de Araujo Silva; Jadson Pereira da Silva; Emanuelle Cruz da Silva Santiago
E-mail para contato: emanuelle_cruz@hotmail.com
IES: ESTÁCIO FIB
Palavra(s) Chave(s): Imagem Corporal; Estado Nutricional; Exercício
RESUMO
A imagem corporal é a forma pela qual o indivíduo imagina sua aparência física e os sentimentos em relação ao seu corpo. A preocupação com a
imagem corporal está cada vez mais presente entre os frequentadores de academias de ginástica, muitas vezes insatisfeitos com sua aparência
física. Dessa forma o estudo teve como objetivo avaliar a relação entre estado nutricional e a autopercepção corporal de praticantes de exercício
físico de academias de ginástica de Salvador-BA. Foi utilizada uma amostra de conveniência, sendo considerados elegíveis a participar desse estudo
indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 59 anos, frequentadores de academias de ginástica da cidade de Salvador-BA, não portadores
de necessidades especiais ou gestantes, que concordassem em participar da pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário da Bahia – FIB sob o parecer 2.075.569. A coleta de dados iniciou em agosto de
2017, com finalização prevista para julho de 2018. Para coleta de dados foi utilizado um questionário contendo informações de características
sociodemográficas, antropometria, e dados relativos ao exercício físico. Estado nutricional foi avaliado pelo Índice de Massa Corporal (IMC). Para a
auto-avaliação da imagem corporal foi utilizado o Body Shape Questionnaire (BSQ) e a Escala de Silhuetas. Normalidade dos dados foi analisada
pelo Teste de Shapiro-Wilk para todas as variáveis. Variáveis contínuas paramétricas foram descritas utilizando média e desvio padrão. Para as
variáveis categóricas foram apresentadas frequências absolutas e relativas. O teste Qui quadrado de Pearson foi usado para avaliar associação
entre auto e as demais variáveis categóricas. Utilizou-se o software Statistical Package for the Social Sciences versão 20.0 para a análise dos dados
e adotou-se nível de significância de 5% para todas as análises. Foram avaliados 21 indivíduos, sendo 38,1% homens e 61,9% mulheres, com média
de idade, respectivamente, de 30,5 (± 6,2) e 27,6 (± 5,4) anos. A maioria dos entrevistados (85,8%) estavam insatisfeitos com sua forma corporal. A
avaliação da autopercepção corporal pela Escala de Silhuetas identificou que a insatisfação por magreza foi mais prevalente nos homens (54,5%) e
por excesso de peso nas mulheres (85,7%). A autopercepção corporal avaliada pela escala de silhuetas apresentou associação com a faixa etária(p=
0,014), com o objetivo da prática de exercício físico (p=0,039) e com o IMC (p= 0,041). A prevalência de insatisfação corporal segundo a escala de
silhuetas evidenciou que a maioria das mulheres satisfeitas com sua forma corporal estavam eutroficas (100%), dentre as insatisfeitas por excesso
de peso a maioria tinha peso adequado para altura (83,3%), já com relação as mulheres insatisfeitas devido magreza 40% tinham sobrepeso e 40%
magreza. No sexo masculino, todos que estavam satisfeitos com sua imagem corporal estavam com sobrepeso (100%), dentre os insatisfeitos
devido magreza metade (50%) tinha sobrepeso, e dentre os que tinha insatisfação devido excesso de peso todos tinham peso adequado para
altura (100%). A avaliação da autopercepção corporal segundo o BSQ evidenciou que a maioria das mulheres satisfeitas com sua forma corporal
eram eutróficas (77,8%). Todas as mulheres com insatisfação grave e leve eram obesas (100%) e eutróficas (100%), respectivamente. Dentre as
mulheres que tinham insatisfação moderada, metade (50%) apresentavam sobrepeso e as demais (50%) obesidade. No sexo masculino, a maioria
dos satisfeitos com seu corpo tinha sobrepeso (57,1%). Não foram identificadas insatisfações moderadas e graves no sexo masculino, e, todos que
tinham insatisfação leve eram obesos (100%). A maioria dos investigados apresentou insatisfação com sua aparência física e houve associação
entre autopercepção corporal e estado nutricional. Os homens apresentaram menores graus de insatisfação corporal quando comparado às
mulheres.
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RESUMO
O transporte rodoviário é o meio de transporte mais utilizado no Brasil. Existem mais de um milhão de frota de veículos pesados e caminhoneiros
que trafegam nas estradas com permissões para carregar fretes acima de 500 quilos. A profissão de caminhoneiro não oferece uma boa qualidade
de vida, a jornada de trabalho é longa, geralmente os caminhoneiros apresentam alimentação incorreta e estão mais vulneráveis a desfechos
desfavoráveis em saúde, como as doenças não transmissíveis. Deste modo, o presente estudo objetivou avaliar o estado nutricional e os hábitos
alimentares de caminhoneiros que trafegam pela BR 135 no município de São Luís - MA. Tratou-se de um estudo transversal, realizado no período
de janeiro a março de 2018, com 100 caminhoneiros, mediante aplicação de um questionário com abordagem dos aspectos socioeconômicos,
demográficos, estilo de vida e avaliação do perfil nutricional. Aplicou-se ainda um questionário de frequência alimentar (QFA) validado para
avaliação dos hábitos alimentares e se realizou avaliação antropométrica (peso, altura, circunferência da cintura e circunferência do quadril).
Houve assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados coletados foram tabulados, organizados e sumarizados no Microsoft
Office Excel® (versão 2010). A normalidade das variáveis foi verificada pelo teste de Shapiro Wilk. A associação entre o estado nutricional e a
frequência de consumo alimentar foi realizada pelo teste t de Student ou Mann-Whitney, no software STATA® (versão 14.0). O nível de
significância adotado foi de 5%. Dos caminhoneiros avaliados, 99% eram homens, com média de idade de 41,8±10.42 anos, 55% eram casados,
20% possuíam ensino médio completo, 59% referiram que eram sedentários, 62% consumiam bebida alcóolica, 42% fumaram ou fumam
atualmente e 28% relataram que possuíam alguma doença não transmissível. Em relação aos hábitos alimentares, 73% responderam que
realizavam suas refeições na cozinha do próprio caminhão e 61%, pelas estradas por onde passavam; 48% referiram fazer somente 3 refeições ao
dia. Sobre os aspectos relacionados à alimentação, 64% relataram que a alimentação era ruim e 80% achavam o preço da comida injusto
comparado à qualidade; 37% referiram consumir algumas vezes a gordura visível da carne bovina ou suína e 30% a faziam sempre. Quanto ao
estado nutricional, houve predomínio do excesso de peso em relação ao índice de massa corporal (IMC) (85%) e de risco para o desenvolvimento
de complicações cardiometabólicas pela circunferência da cintura (75,76%), relação cintura-quadril (71,71%) e relação cintura-estatura (89,90%).
No que diz respeito à frequência do consumo alimentar, observaram-se os seguintes consumos diários: sopas e massas, 3,91±1,78 vezes; carnes e
peixes, 3,28±4,09 vezes; leites e derivados, 1,44±3,79 vezes; leguminosas e ovos, 3,91±1,78 vezes; arroz e tubérculos, 3,20±4,12 vezes; verduras e
legumes, 2,38±5,0 vezes; molhos e temperos, 2,49±2,95 vezes; frutas, 3,06±6,95 vezes; bebidas (café, chás, sucos, refrigerantes), 4,32±5,34 vezes;
pães e biscoitos, 3,23±6,07 vezes e; doces e sobremesas, 1,53±3,37 vezes. Não foram observadas associações estatisticamente significantes entre
o IMC, circunferência da cintura, relação cintura-quadril e relação cintura-estatura com a frequência do consumo alimentar (p>0,05). Diante do
exposto, as condições do estado nutricional dos caminhoneiros mostraram-se inadequadas com maior prevalência do excesso de peso e risco para
complicações cardiometabólicas. Houve baixo consumo diário de leites e derivados, frutas, verduras e legumes; entretanto, o consumo de bebidas,
sopas, massas, pães e biscoitos foram elevadas. Não foi observada relação do estado nutricional com o consumo avaliado. Ressalta-se o
desenvolvimento de políticas públicas voltadas a esta classe trabalhadora, tão relevante ao país, para promoção de escolhas alimentares saudáveis
de modo a combater o excesso de peso e diminuir o risco de eventos cardiovasculares.
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RESUMO
O Brasil no ano de 2013 foi considerado o terceiro maior produtor mundial de frutas com 37,7 milhões de toneladas, sendo 27% desta produção
originada da região nordeste do país (VIDAL e XIMENES, 2016). Além das tradicionalmente cultivadas, a região nordeste apresenta um grande
leque de outras frutas que até então são pouco exploradas pela agroindústria, exemplo disso, são os frutos da Cajaraneira (SpondiascythereaSonn)
que mesmo apresentando, segundo Souza (1998), boa aparência, qualidade nutritiva, aroma e sabor agradáveis possui apenas produção e
comercialização a nível regional. Objetivo: Obter o padrão de identidade e qualidade da polpa da cajarana a partir dos teores de Brix e acidez
titulável, visando o desenvolvimento de novos produtos alimentícios. Metodologia:A avaliação da qualidade da polpa de cajarana foi verificada a
partir da análise dos teores de sólidos solúveis (ºBrix), acidez titulávele o ratio, que é a razão entre sólidos solúveis/acidez titulável (SST/ATT)
conforme metodologia padrão descrita pelo do Instituto Adolfo Lutz (2008). Para o experimento, foram utilizados 1 kg de cajarana, sendo sua
polpa obtida a partir de sua cocção por 15 minutos e posterior fricção em peneira doméstica sem adição de água. Em seguida, analisou-se o valor
de ⁰Brix (sólidossolúveis) utilizando refratômetro digital e quantificou a concentração de ácido cítrico pelo método titulométrico adicionando 20ml
de polpa diluída em 50ml de água destilada, acrescida de 2ml de solução de fenolftaleína como indicador, titulando com solução de hidróxido de
sódio - NaOH (0,1M), previamente padronizada, sob agitação constante até a obtenção de coloração rósea. Resultados: A partir do processo de
extração da polpa obteve-se 60% de rendimento com 5,0ºBrix (sólidos solúveis) e 23,42 g de ácido cítrico/100g. O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA), através da Instrução Normativa nº 01 de 07 de janeiro de 2000 e da Portaria nº 58, de 30 de agosto de 2016,
regulamentou os padrões de identidade e de qualidade para polpas de frutas em parâmetros como acidez, sólidos solúveis totais, açúcares totais
naturais, pH e teor de vitamina C, no entanto não há um valor mínimo exigido pelo Padrão de Identidade e Qualidade (PIC) para a cajarana. Dessa
maneira, utilizaram-se como referência os valores mínimos exigidos para a polpa de cajá (Spondiaslutea, L.) e umbu (spondias tuberosa Arruda
exKost), onde, o valor de sólidos solúveis em ºBrix encontrado na polpa de cajarana apresentou-se inferior aos valores mínimos exigidos pelo
MAPA para umbu e cajá. Quanto à acidez, o valor encontrado na polpa de cajarana quando comparado aos valores mínimos exigidos pela
instrução normativa nº 01 de 07 de janeiro de 2000 e da Portaria nº 58, de 30 de agosto de 2016 para polpa de cajá e umbuapresentou-se superior
ao mínimo estabelecido. A razão SST/ATT, da polpa de cajarana foi de 0,384. A razão SST/ATT determina o sabor das frutas utilizadas uma vez que
é a relação entre a doçura (sólidos solúveis) e a quantidade de ácidos livres, segundo Viégas (1991), sua faixa pode variar entre 6 e 20, sendo o
intervalo de 15 a 18 o preferido pelos consumidores. Considerações finais:Os dados obtidos serão de suma importânciano que tange o
desenvolvimento de novos produtos, uma vez que o controle de qualidade tem como finalidade a obtenção de produtos com qualidade
padronizada e constante, visando vantagens econômicas como a minimização de custos e maximização de rendimentos pela prevenção de
defeitos, bem como a observação de critérios de segurança.
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RESUMO
As doenças crônicas representam a principal causa de morte no Brasil. E entre os fatores associados, estão às alterações no peso corporal e das
circunferências. As mudanças no padrão alimentar, demográficas e epidemiológicas apontam para um cenário cada vez mais preocupante em
relação ao aumento expressivo dessas doenças. Objetivo: Avaliar fatores de riscos para doenças crônicas em funcionários de uma instituição de
ensino superior do Recife-PE. Método: A pesquisa foi realizada no mês de abril e maio de 2017, com um grupo de 55 profissionais de uma
instituição de ensino superior, onde foram analisados fatores de riscos relacionados a antropometria e ao estilo de vida. Como instrumento de
coleta de dados foi utilizado um formulário próprio, que foi preenchido dentro de um laboratório da instituição, utilizando a técnica da entrevista e
aferição direta das medidas antropométricas (peso, altura, circunferência da cintura e do pescoço). Resultados: Foram entrevistados 55
funcionários, com exclusão de 3 questionários, totalizando uma amostra 52 participantes. A distribuição entre os sexos foi homogêna, 53,8% (n=
28) do sexo feminino e, 46,2 % (n=24) do masculino. A maior parte da amostra apresentavam mais de 30 anos 55,8% (n=29), a escolaridade
prevalente foi o nível escolar médio 55,8% (n=29) (técnicos), seguido do grau de Mestrado/Doutorado 25,0% (n=13) (professores), e a renda
menor que 2 salários mínimos 55,8% (n=29), 3 a 5 salários 21,2% (n=11). Observou-se que a maioria (84,6%) não eram portadores de doenças
crônicas, porém tinham antecedentes familiares (80,8%) para tais doenças. Com relação ao sedentarismo, foi encontrado uma prevalência de
61,5% e 100% dos entrevistados não tinham o hábito de fumar. De acordo com o IMC, associando com a jornada de trabalho, foi visto que a
maioria dos avaliados (90,4%) exerciam mais de 30 horas de trabalho semanais e que 69, 2% estava com excesso de peso. A alteração da CC e da
CP, apresentou-se como fator de risco para 55,8% e 21,2% do grupo, respectivamente. E a sensação de estresse e cansaço, foi referida por 50%
dos participantes. Conclusão: Entre os fatores de risco analisados, as frequências mais altas foram às relacionadas ao IMC, CC, histórico familiar
para doenças crônicas e sensação de stress/cansaço. Evidenciando a necessidade de práticas intervencionistas para prevenção de futuros agravos
e promoção da saúde do trabalhador.
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RESUMO
A prevalência de desnutrição proteico calórica (DPC) nos pacientes com doença hepática crônica (DHC) é alta, estando entre 65% - 100% dos
pacientes. A DPC apresenta impacto importante sobre o prognóstico da doença. Derivado da análise por bioimpedância (BIA), o ângulo de fase
vem sendo considerado um marcador em situações onde a integridade da membrana celular está relacionada com alterações no balanço hídrico,
incluindo a desnutrição. O objetivo foi a avaliar a associação entre o ângulo de fase e a gravidade da DHC. A amostra foi constituída por portadores
de hepatite crônica (HC), cirrose hepática e cirrose associada ao carcinoma hepatocelular (CHC) atendidos no HUCFF-UFRJ. O ângulo de fase foi
fornecido pelo próprio aparelho BIA do fabricante RJL 101Q (RJL Systems, Detroit, MI). A gravidade da DHC foi classificada pelo parâmetro MELD e,
a gravidade da cirrose hepática, segundo escala de Child & Pugh. A análise estatística foi realizada através do programa SPSS versão 17.0. Foi
adotado nível de significância de 5%. Dos 152 pacientes, sendo 50,7% de homens. A média de idade dos pacientes foi de 57,3 anos, e a maioria
apresentou cirrose hepática como diagnóstico (55,5%). Nessa categoria, os pacientes classificados como Child B (23,5%) apresentaram maior
prevalência, seguido de Child A (18,3%). A mediana para o ângulo de fase e MELD na amostra total foi de 5,18º e 11 pontos, respectivamente. Os
pacientes classificados como Child C apresentaram piores parâmetros em relação ao MELD (85,7% apresentava-se acima do ponto de corte de 11
pontos), com ângulo de fase mais baixo (AF = 4,54) em comparação aos outros grupos. Em relação à gravidade da DHC, houve associação com o
ângulo de fase; na medida em que a gravidade aumentou, o ângulo de fase reduziu (p =0,05). Em relação ao score MELD e o ângulo de fase, foi
encontrada correlação negativa significativa (r= -0,247; p=0,002). Houve associação entre o ângulo de fase e marcadores de gravidade da doença
hepática crônica. Os resultados preliminares sugerem que a detecção de um baixo AF a partir da avaliação por BIA pode estar relacionado a um
estado mais grave da doença e, consequentemente, ao seu prognóstico.
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RESUMO
Segundo a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão (SBC, 2016), a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é definida como “condição clínica multifatorial
caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos (≥140 e/ou 90 mmHg)”. O número de pessoas portadoras da HAS vem crescendo a
cada dia. De acordo com os dados da última Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2013), 31,3 milhões (21,4%) de brasileiros têm o diagnóstico médico
de HAS. O enfrentamento da hipertensão arterial através da atuação de uma equipe multiprofissional tem demonstrado sucesso no tratamento
dos indivíduos portadores da doença, com isso se vê a importância de os profissionais da área da saúde unirem seus conhecimentos objetivando a
promoção de saúde na população brasileira. Objetivos: O principal objetivo da pesquisa foi avaliar o hábito alimentar de hipertensos atendidos em
um centro de saúde de Camaragibe-PE. Metodologia: Estudo do tipo transversal, realizado no Centro de Saúde de Bairro Novo, Camaragibe – PE,
no período de outubro de 2017 a fevereiro de 2018, com 87 pessoas de ambos os sexos, com idade acima de 20 anos, com diagnósticos de HAS e
que são atendidas pela unidade de saúde. Foram avaliados os dados socioeconômicos e consumo alimentar dos participantes. Foram avaliados
sexo, idade, etnia, estado civil, escolaridade e renda familiar. A avaliação do consumo alimentar foi realizada através da aplicação de um inquérito
alimentar adaptado do Vigitel (VIGITEL, 2017), que consiste em uma estratégia do Ministério da Saúde, lançada em 2006, com o objetivo de
vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas. O inquérito apresenta 20 perguntas objetivas sobre o consumo alimentar dos
participantes da pesquisa. Foram avaliados o consumo semanal de cereais, leguminosas, carnes (brancas e vermelhas), ovos, gorduras, leite e
derivados, doces, refrigerantes e sucos artificiais, sal, entre outros. Os riscos da pesquisa foram mínimos. Os benefícios deste trabalho se deram
de forma direta derivados da ampliação de informações acerca do tema proposto na pesquisa, servindo como subsídio para prevenção e
tratamento da HAS. A pesquisa já foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa – CEP do Centro Universitário Estácio do Recife. Resultados: Dos 87
hipertensos avaliados, 73,56% (n=64) era do sexo feminino, 68,96% (n=60) tinham 60 anos ou mais, 56,32% (n=49) se auto referiu de etnia parda,
47,13% (n=41) estudou até o ensino fundamental I e 89,65% (n=78) tinham renda familiar menor que 2 salários mínimos. Com relação ao consumo
alimentar saudável considerou-se o consumo diário de verduras foi de 43,68% (n=38), de frutas 45,98% (n=40), de leguminosas, mais
especificamente o feijão 59,77% (n=52), de cereais 66,67% (n=58) e de ovos 33,33% (n=29). A maioria, 33,33% (n=29), relatou consumir carnes
brancas de 3 a 4 vezes por semana, enquanto que o consumo de carne vermelha foi referido de 1 a 2 vezes por semana por 58,62% (n=51). 37,93%
(n=33) auto referiu ter um consumo diário de sal relativamente baixo. Com relação ao consumo de refrigerante e suco artificial 46,68% (n=38) e
44,83% (n=39), relatou consumi-los quase nunca e nunca, respectivamente. 54,02% (n=47) da população referiu que não dá preferência aos
alimentos industrializados com menos sódio por nunca ter observado o rótulo. Conclusão: Foi possível observar que a maioria da população
consegue seguir uma alimentação equilibrada dentro de suas concepções do que é ideal para o controle adequado da pressão arterial.
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RESUMO
A imagem corporal expressa-se numa idealização multidimensional defendida pelas assimilação e atitudes que o indivíduo tem em relação ao seu
corpo. E é em período escolar que muitas crianças e adolescentes já comparam suas ações com o de outros a sua volta e essa importância da
autoimagem aumenta nos mais jovens à medida que vão se tornando mais conscientes do seu corpo e, simultaneamente, a satisfação com o corpo
parece reduzir à medida que a idade aumenta . Partindo desse pressuposto, o presente estudo tem como objetivo verificar o estado nutricional e
percepção de imagem corporal de escolares do ensino fundamental de uma escola pública de Aracaju, bem como analisar a possível associação
entre as duas prevalências e identificar a predominância de atitudes alimentares. Para tal fim, foi realizada avaliação antropométrica para
estabelecer o estado nutricional, aplicado um questionário de consumo alimentar e utilizada escala de autoimagem proposta por Tiggemann e
Wilson-Barret para avaliar a percepção corporal. Quanto ao estado nutricional, a maioria apresentou peso adequado (57%), mas, com um
crescente percentual para o excesso de peso. Na avaliação do consumo alimentar apresentou inadequações para ingestão de frutas e legumes, e
um alto consumo de produtos ricos em gorduras e açúcares, tendo maior destaque no grupo das meninas. Foram encontrados 66,3% dos
escolares insatisfeitos com seu corpo e com uma maior insatisfação por excesso de peso. Na correlação entre o grau de satisfação e o estado
nutricional, mostrou-se distorção de imagem principalmente com escolares eutróficos, sendo maior percentual em meninas. Concluindo que a
maior parte das crianças apresentaram tanto insatisfação como distorção corporal, apresentando um diferencial de que as crianças mais precoces
demonstraram maior distorção e as crianças mais velhas, demonstraram maiores insatisfações, sendo crescente o número de crianças e
adolescentes com excesso de peso, mas, percebendo-se a vontade de emagrecer e mudar seus hábitos alimentares, reforçando a preocupação
com a aparência física.
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RESUMO
O Índice Inflamatório Dietético (IID) estima o potencial inflamatório da dieta de um indivíduo, categorizando em “muito anti-inflamatória” a
“muito pró-inflamatória”. A inflamação crônica é parte importante da fisiopatologia dos diferentes tipos de Diabetes Mellitus (DM). O Diabetes
Mellitus Gestacional (DMG) aumenta o risco de complicações, sendo fundamental o controle metabólico, o que inclui os processos inflamatórios
oriundos da possível descompensação glicêmica. A presença de inflamação crônica excessiva durante a gravidez pode ser associada a resultados
adversos da gestação. Objetivo: Investigar o índice inflamatório da dieta de gestantes com Diabetes Mellitus Gestacional atendidas por um Centro
de Referência em Fortaleza – Ceará. Metodologia: Estudo quantitativo, transversal e descritivo, realizado em um Centro de referência no
tratamento do diabetes. Participaram da pesquisa gestantes adultas com DMG, selecionadas aleatoriamente nos dias de consultas. A coleta se deu
em dois momentos, por entrevista presencial e via telefônica utilizando questionário semiestruturado com dados pessoais e recordatório de 24
horas (R24h), sendo um de semana e outro de final de semana. Os dados foram coletados em medidas caseiras, convertidos em gramas/mililitros e
posteriormente analisados pelo aplicativo IF Tracker, que utiliza a metodologia de determinação do IID recomendada por Mônica Reinagel (2006).
O Fator Inflamatório (FI) de cada dieta foi classificado de acordo com as características dos alimentos em anti-inflamatórios e inflamatórios por
meio de pontuação, variando de “dieta fortemente anti-inflamatória” a “menos fortemente inflamatória”. Resultados: Foram avaliadas 22
gestantes diagnosticadas com DMG. A média de idade do grupo foi de 30,81±5,40 anos. Entre as gestantes, a maioria (95,45%) apresentou dieta
Fortemente Inflamatória. Em segundo lugar, 4,55% consumiam dieta Levemente Inflamatória. Nenhuma gestante consumia dieta com IID antiinflamatório. Os trabalhos que investigam o IID de gestantes ainda são escassos, principalmente com o público diabético. Sabe-se que o uso de
uma dieta potencialmente inflamatória desencadeia a liberação de mediadores inflamatórios, como o TNF-alpha, contribuindo com complicações
futuras do DM e doenças cardiovasculares, além de uma frequente relação com aborto espontâneo no início da gravidez ou uma programação
tardia de resistência à insulina no feto. Conclusão: A maioria das gestantes com Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) avaliadas, consomem dietas
em altos níveis inflamatórios. Isto pode acarretar em complicações metabólicas no período da gestação ou em momentos futuros, tanto para a
mãe quanto para o feto. O resultado faz necessário maior ênfase no acompanhamento nutricional já realizado pelas pacientes.
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RESUMO
A evolução das telecomunicações trouxe para a sociedade o telefone celular, que foi uma das grandes inovações das últimas décadas. Estes são
considerados um nicho ideal para a proliferação de bactérias e fungos, especialmente quando mantidos em locais mais quentes como bolsos,
pastas e bolsas tornando-se uma "estufa" para crescimento destes microrganismos OBJETIVO: Identificar quais os microrganismos estão presentes
em celulares e tablets e avaliar os riscos para a saúde de crianças na primeira infância. MÉTODO: O estudo foi do tipo transversal, prospectivo e
quantitativo realizado no laboratório de microbiologia do Centro Universitário Estácio do Ceará, no período de Setembro de 2016 a Maio de 2017.
Foram feitas análises microbiológicas dos aparelhos e aplicado um questionário para as mães que usavam esses dispositivos. Todos os
participantes assinaram o TCLE (Aprovado pelo CEP com o número: 2.248.850). RESULTADOS: Foram avaliados 30 aparelhos móveis. Destes, 25
apresentaram resultado positivo para coliformes totais, 9 para E. coli e 4 para Salmonella que são microrganismos causadores de infecções graves
em crianças na primeira infância. Através da análise dos resultados obtidos pela aplicação dos questionários, foi possível identificar as possíveis
causas para o desenvolvimento de infecções decorrentes de dispositivos móveis. Em relação ao meio de transporte utilizado, observou-se que 30%
deslocavam-se de ônibus, 60% deslocavam-se de topic, 6,7% deslocavam-se a pé e 3,3% deslocavam-se de bicicleta. Nesse sentido, a maioria das
pessoas utilizam o transporte público para se locomoverem, isso é um dado alarmante, tendo em vista que nos transportes públicos o risco de
contaminação por microrganismos é grande devido ao número de pessoas que utilizam. Verificou-se que 83,33% das pessoas possuíam dois ou
mais dispositivos móveis, 13,34% possuíam apenas um dispositivo móvel e que apenas 3,33% não possuíam dispositivos móveis. Foi observado
que 86,7% das mães costumam pegar no celular e logo em seguida na criança sem lavar as mãos e que apenas 13,3% tinham o hábito de lavar as
mãos antes de pegar na criança. Com relação a limpeza ou higienização dos dispositivos, verificou-se que 90% das mães não higienizam os
dispositivos, 6,7% higienizam uma vez por semana e 3,3% higienizam duas vezes por semana. Foi possível identificar ainda que 80% das crianças
tem o hábito de colocarem os dispositivos móveis na boca e que apenas 20% não possuem esse hábito, aumentando o risco de contaminação. A
infecção, que é a invasão do microrganismo que se multiplica e causa lesão, geralmente ocorre por extensão direta dos sítios de colonização ou
por invasão sanguínea, com consequente disseminação da infecção, dependendo da virulência do microrganismo, e da interação entre patógeno e
hospedeiro. Geralmente a infecção é adquirida em casa depois de o bebê receber alta. Os patógenos que mais provavelmente invadem o recémnascido o fazem através da conjuntiva, dos tratos respiratório e gastrintestinal ou da pele. Crianças na primeira infância (0–3 anos) são
extremamente suscetíveis ás infecções principalmente os recém-nascidos (0–30 dias de vida). A susceptibilidade acontece em decorrência de
fatores de risco materno, complicações obstétricas, ambiente pós-natal e mecanismos imunológicos imaturos dos recém-nascidos. O
Staphylococcus epidermidis é a espécie mais comum de estafilococos coagulase-negativo isolada da pele humana e mucosa. Logo que o bebê
nasce ele tem imunidade subdesenvolvida, os anticorpos que produz são aqueles que recebeu da mãe pela placenta. A maioria dos recém-nascidos
é colonizada na primeira semana de vida a partir da passagem pelo canal do parto e exposição repetida aos cuidadores colonizados (BALEY et al.,
2014). CONCLUSÃO: Verificou-se que a maioria dos aparelhos estavam contaminados e que dentre as possíveis causas, estão a falta de
higienização dos celulares e das mãos.
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RESUMO
Atualmente a população utiliza recursos da medicina popular para tratamento de alguma doença, sendo que os conhecimentos das técnicas
utilizadas e o emprego são transmitidos por gerações de forma oral. A história do uso de plantas medicinais tem mostrado que elas fazem parte da
evolução humana e foram os primeiros recursos terapêuticos utilizados pelos povos. As antigas civilizações têm suas próprias referências históricas
acerca das plantas medicinais e muito antes de aparecer qualquer forma de escrita, o homem já utilizava as plantas e entre estas, algumas como
alimento e outras como remédio. As propriedades medicinais das plantas representam fator de grande importância para a manutenção das
condições de saúde das pessoas, por exemplo, regular o funcionamento do aparelho digestivo, atuar no processo inflamatório, assim como na
resposta imunológica do organismo. Este trabalho teve como objetivo registrar as indicações terapêuticas, as formas de uso e a importância do
conhecimento popular através de levantamento etnofarmacológico qualitativo das plantas digestivas e anti-inflamatórias, utilizadas para fins
medicinais na cidade de São Luís em feiras, mercados e lojas de produtos naturais. Foi realizado um levantamento por meio da coleta das plantas e
entrevistas semiestruturadas com informações tais como: nome popular e cientifico. Nesta pesquisa observou–se que o principal meio de
utilização das plantas medicinais aponta a preparação na forma de chá (cascas, folhas e flores) que foram pautadas e enumeradas em planilhas de
Excel 2010. Após visitas em feiras (4), mercados (3) e estabelecimentos comerciais (8), foram catalogadas diversas espécies quanto ao uso
medicinal, referente ao sistema Digestivo com destaque para (Peumus boldus, Matricaria recutita, Cymbopogon citratus, Camellia sinensis) e os
anti-inflamatórios obteve-se (Schinus terebinthifolius Raddi, Copaifera langsdorffii, Zingiber officinale). Tendo em vista os aspectos observados,
conclui-se que as plantas são bastantes indicadas e procuradas pela população por serem acessíveis e mais baratas e com finalidade de melhorar a
digestão e com ação antiinflamatória, além de que há divergência entre o conhecimento popular e a literatura das plantas encontradas
principalmente nas feiras. É necessário pesquisas e treinamentos para o esclarecimento de informações sobre as ações das plantas, a garantia de
acesso seguro e uso racional.
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RESUMO
Ter uma aparência socialmente valorizada tem sido o maior enfoque dos veículos de informação o que culmina numa procura considerável dos
indivíduos por procedimentos de beleza, sem que haja um grande empenho para isso, a fim de alcançar rapidamente o protótipo da perfeição.
Com o incentivo das campanhas publicitárias e das celebridades, os regimes praticados pela comunidade apresentam resultados em curto prazo,
porém são incoerentes e arriscados. Em contrapartida existe um modelo nutricionalmente confiável e duradouro baseado em hábitos adequados
que podem atingir a mesma finalidade. O objetivo deste trabalho é verificar o perfil nutricional de dietas de hipertrofia veiculadas em revistas nãocientíficas. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo desenvolvido entre julho/2017 e abril/2018. A amostra foi composta por 12
cardápios voltados para hipertrofia muscular divulgados em revistas impressas populares no mesmo período da pesquisa. Foram incluídos planos
alimentares contendo cardápios para, ao menos 3 dias da semana e cada cardápio continha, no mínimo, três refeições por dia. Foram calculados 3
cardápios por dieta pelo software Avanutri 4.0 e verificadas as ofertas de energia (kcal/d), carboidratos (%), proteínas (%), lipídeos (%), fibras (g/d),
Vitamina C (mg/d), Vitamina B12 (mcg/d), ferro (mg/d), cálcio (mg/d), sódio (mg/d) e zinco (mg/d). Foram considerados como referência a oferta
energética mínima de 1200Kcal distribuídas entre para carboidrato 55% a 60%, proteína 15% a 20%, lipídios 20% a 30% e oferta de fibras entre 20
e 30g/dia. Os valores de micronutrientes encontrados foram comparados aos valores de referência para mulheres entre 19 e 30 anos
estabelecidos pela EAR (Estimated Average Requirements) e AI (Adequate Intake) e utilizado a UL (Tolerable Upper Intake Levels) com o objetivo
de estabelecer o limite máximo de ingestão dos micronutrientes calculados. Três (25%) das dietas avaliadas apresentavam restrição energética
importante (<1200Kcal/dia), o que é incompatível com a hipertrofia muscular, processo que aumenta a demanda de energia do indivíduo. A maior
parte das dietas eram hipoglicídicas (92%), hiperprotéicas (92%), normolipídicas (67%) e normofibrínicas (58%). A oferta insuficiente de folato e
cálcio esteve presente em 75% e 100%, respectivamente, dos planos alimentares. Observou-se adequação na maioria das dietas no que se refere a
vitamina C (100%), vitamina A (92%), vitamina B12 (92%), ferro (83%) e zinco (67%). Embora a quantidade de energia esteja adequada na maioria
dos planos avaliados, a oferta de macronutrientes encontrava-se em desequilíbrio, com restrição de carboidratos e excesso de proteína, o que
pode levar a queda do rendimento e sobrecarga renal e hepática. A oferta de micronutrientes deficitária, principalmente do cálcio, também pode
comprometer o rendimento, tendo em vista a importância do mesmo na contração muscular. O seguimento destes planos alimentares portanto,
pode trazer prejuízos aos resultados almejados pelos seus consumidores e riscos à saúde dos
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RESUMO
A doença celíaca (DC) e diabetes mellitus tipo 1 (DM1) já são doenças reconhecidas mundialmente como um problema de saúde pública, ambas as
doenças tem causa autoimune. A doença celíaca implica em hábitos, práticas alimentares e na qualidade de vida de intolerantes ao glúten, e a
diabetes mellitus tipo 1 caracteriza-se por distúrbios metabólicos que resultam na deficiência da insulina. O objetivo deste estudo foi verificar a
prevalência da doença celíaca em crianças e adolescente diabéticos com doença celíaca, segundo variáveis demográficas, socioeconômicas,
comportamentos relacionados a saúde da criança e adolescente, morbidades e estado de saúde. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e
quantitativo, cuja coleta foi realizada no período de fevereiro a maio de 2018 envolvendo 12 crianças e 21 adolescentes, recrutados
aleatoriamente desde que atendessem os critérios de inclusão. Os critérios para a inclusão no estudo eram ter a faixa etária entre 0 a 15 anos, de
ambos os sexos com diagnostico e em tratamento já seguidos, cuja ingestão alimentar siga de acordo com as patologias, da doença celíaca e
diabetes mellitus tipo 1, além da concordância de pais e ou responsáveis para a participação na pesquisa, através da sinalização de confirmação
eletrônica. Foram considerados não elegíveis para o estudo as crianças e adolescentes que tinham outras patologias associadas e fora da faixa
etária definida no estudo. A coleta de dados deu-se por meio de um questionário online, para cidades brasileiras que foram São Paulo, Ceará,
Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Dos 33 participantes, 51,52% era do sexo feminino, com predominância de São Paulo (27,27%) e renda
variável de 1 e 2 salários mínimos (48,48%). Quanto a classificação do estado nutricional conforme o IMC, houve predominância de eutrofia e
estatura adequada em todas as faixas etárias estudadas. O principal meio de diagnóstico foi por análises sanguíneas (93,94%). Sobre a introdução
do glúten na alimentação da criança 78,79%, foram aos 6 meses de idade. A qualidade de vida para a alimentação feita fora de casa foi afirmada
ser 33,33% prejudicada. Conclui-se que a prevalência aumenta e quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o controle e tratamento, assim
evitando complicações advindas das doenças e melhorando a qualidade de vida.
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RESUMO
A avaliação da imagem corporal possui grande relevância para a saúde pública, especialmente no período da adolescência, quando a insatisfação
corporal é bastante prevalente. Desta forma, a obesidade torna-se ainda mais problemática quando surge ou se agrava nessa fase. O objetivo
deste estudo foi realizar avaliação inicial da imagem corporal de adolescentes brasileiras segundo região demográfica, bem como o estado
nutricional segundo antropometria. Trata-se de estudo transversal, a partir da análise dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (2015),
realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde. A amostra deste estudo foi composta por adolescentes do sexo feminino matriculadas
no ano letivo de 2015 e frequentando regularmente escolas públicas e privadas situadas nas zonas urbanas e rurais de todo o Território Nacional.
Foram divididas em dois grupos segundo faixa etária, sendo G1 as adolescentes de 13 a 15 anos, e G2 aquelas com idade entre 16 e 17 anos. O
questionário estruturado auto-aplicável foi inserido em smartphone. Foi aferido peso e altura, com classificação do estado nutricional pelo índice
IMC por idade. A prevalência de pacientes que se consideram insatisfeito ou muito insatisfeito com sua imagem corporal foi de 23,7% no G1, com
prevalência menor para a região nordeste (18,2%) e maior para a sul (32,5%), e 28,8% em G2, sendo a prevalência menor para as regiões norte e
nordeste (25,5%) e maior para centro-oeste (32,5%). Sentiram-se "gorda" ou "muito gorda" um quarto da amostra total brasileira, com maior
prevalência para a região sul (30,6%). Relatam desejo na perda de peso aproximadamente um terço da amostra de cada grupo, ressaltando
prevalências menores na região nordeste e maiores no sul, chegando a 39% no G2. Quando realizada análise pela antropometria, 75% de G1 e G2
apresentam-se na faixa de eutrofia. Em G2, 23% das adolescentes apresentavam excesso de peso, com aumento para 25% na faixa etária mais
jovem (G1). Neste estudo, pode ser observado que a prevalência de imagem corporal negativa é maior do que a prevalência de excesso de peso
avaliada pelo índice antropométrico. As considerações iniciais demonstram que o profissional de saúde deve estar atento à fase de adolescência
no que diz respeito à percepção da imagem corporal, que pode ser agravada pelo quadro de obesidade.
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RESUMO
São extremamente relevantes estudos que relacionam a formação de hábitos alimentares que possam envolver os adolescentes, a família e a
escola, pois sempre devemos promover a saúde. O objetivo deste trabalho foi avaliar o consumo alimentar de adolescentes de uma escola
estadual do município de São Luís – MA. Aplicou-se um questionário simplificado com perguntas fechadas em que foram listados 22 tipos de
alimentos para que fosse observada a sua frequência de consumo, classificação da alimentação e comportamento alimentar. Dos 120 alunos do
terceiro ano da escola, 65 foram entrevistados logo após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os resultados indicaram que
55,5 % dos alunos tem 17 anos, 63,1% são do sexo masculino. Com relação ao consumo dos alimentos listados observou-se que 61,5% consomem
feijão e carne quase todos os dias; 43,1%, 70,8% e 60% consomem respectivamente, legumes/verduras, refrigerante e suco artificial de vez em
quando; 50,8% consomem leite todos os dias; 46,1% comem frutas quase todos os dias; 40% comem pão todos os dias. O consumo de doces,
pipoca, queijo, sorvete, bolo, salgadinho, macarrão e ovo apresentam a maior porcentagem sendo feito de vez em quando; já a manteiga é
consumida por 38,5% dos alunos todos os dias, peixe (70,8%), linguiça (81,5%) e biscoito (46,2%) é consumido de vez em quando. Dos
entrevistados 59,8% consomem bastante água, consideram sua alimentação boa (80%) e 53,9 % tem o comportamento de fazer suas refeições
assistindo TV. Assim, é possível observar que esses adolescentes consomem fontes alimentares proteicas (feijão, carne e leite) diariamente,
possuem baixo consumo de frutas, verduras e legumes e alto consumo de refrigerante, suco artificial e alimentos industrializados, tendo o hábito
de comer assistindo TV e ainda consideram sua alimentação boa. Com isso, vale ressaltar a importância da orientação e educação nutricional para
esse público a fim de incentivar a escolhas alimentares mais saudáveis para toda a sua vida.
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RESUMO
É elevado o consumo de suplementos esportivos por frequentadores de academias sem a devida orientação e os efeitos adversos podem ser
notados tanto pelos próprios usuários, como por diagnósticos clínicos. O uso indiscriminado de suplementos alimentares pode acarretar
complicações à saúde, por isso, a utilização dos mesmos deve ser criteriosamente acompanhada. Diante do exposto o objetivo desse estudo foi
identificar as características e motivações para uso dos suplementos nutricionais por praticantes de atividade física. Foi utilizada uma amostra de
conveniência, sendo considerados elegíveis a participar desse estudo indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 59 anos, frequentadores
de academias de ginástica da cidade de Salvador-BA, não gestantes, que concordassem em participar da pesquisa, assinando o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário da Bahia – FIB sob o parecer 2.075.569. A
coleta de dados iniciou em agosto de 2017, com finalização prevista para julho de 2018. Para coleta de dados foi utilizado um questionário
previamente padronizado e pré-codificado contendo informações demográficas, socioeconômicas, de prática de atividade física e referente ao
consumo de suplementos nutricionais, incluindo uso, tipo, origem da indicação e motivações para uso. Para análise descritiva foram utilizadas
distribuições de frequência para as variáveis categóricas. O teste Qui-quadrado de Pearson foi usado para avaliar associação entre os grupos que
usam ou não suplementos e as demais variáveis categóricas. Foi utilizado o software Statistical Package for the Social Sciences versão 20.0 para
análise dos dados, sendo adotado nível de significância de 5% para todas as análises. Foram avaliados 21 indivíduos, sendo 38,1% homens e 61,9%
mulheres, com média de idade, respectivamente, de 30,5 (± 6,2) e 27,6 (± 5,4) anos. O uso de suplementos foi mais frequente nos indivíduos do
sexo feminino (60,0%), com menos de 30 anos de idade (60,0%), solteiros (80,0%), com renda familiar de 3 a 6 salários mínimo, que praticam
exercício físico em média de 3 a 5 meses (40%). Não houve associação entre uso de suplementos e as variáveis analisadas. A maioria dos
frequentadores de academia (14,3%) relatou consumir o suplemento Whey Protein, seguido da Creatina (9,5%) e Aminoácidos de Cadeia
Ramificada (9,5%). Sobre a fonte de indicação de suplementos nutricionais, a maioria dos entrevistados relatou que buscam informações com
amigos (52,4%), sendo que a segunda fonte de informação procurada foi o nutricionista (33,3%) e a internet (33,3%). Em relação à motivação dos
praticantes para o uso de suplementos, os principais objetivos foram hipertrofia (23,8%) e melhoria de desempenho (23,8%). O consumo de
suplementos nutricionais por praticantes de exercícios físicos é cada vez mais frequente e os motivos são os mais diversos, destacando-se a
hipertrofia muscula e melhoria do desempenho. Os suplementos mais consumidos são Whey Protein, Creatina e Aminoácidos de Cadeia
Ramificada. Na maioria das vezes a indicação para o uso desses suplementos é feita por amigos, esse é um dado preocupante, pois aumenta o
risco do uso inadequado desses recursos enquanto complemento alimentar, devido a disseminação de informações sem embasamento científico,
pois estas normalmente partem de fontes leigas.
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RESUMO
O estudo em questão teve como objetivo verificar a frequência de diferentes patologias orais, incidentalmente detectadas, em exames de
Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) de uma população idosa. Cem exames de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico da
maxila, foram analisadas por meio de um programa computacional, por dois especialista experientes em endodontia, os quais foram previamente
calibrados para análise de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico. Os casos discordantes foram revisados e decididos por um radiologista
oral experiente. Para tanto, foi utilizado o teste estatístico Kappa, entre os especialistas em Endodontia, para verificar o nível de concordância. As
alterações investigadas foram: espessamento da mucosa do seio maxilar, mucosite, sinusite, mucocele, cisto mucoso de retenção, comunicação
buco-sinusal, cisto do ducto nasopalatino, calcificação óssea idiopática, lesão perirradicular, osteíte condensante, sobre-obturação endodôntica e
reabsorção dentária. Os exames foram obtidos de pacientes maiores de 65 anos. Os parâmetros para aquisição dos exames incluíram um campo
de visão limitado em 6 cm, tamanho de voxel de 0,2 mm e 120 Kvp. Os resultados mostraram que houve evidência radiográfica da presença de,
pelo menos, uma das patologias investigadas em 93% dos casos. Lesão perirradicular, sinusite e comunicação buco-sinusal foram os incidentes
mais frequentes, sendo encontrados em 76%, 38% e 24% dos casos, respectivamente. Foram raras as ocorrências de cisto do ducto nasopalatino,
calcificação óssea idiopática e osteíte condensante. Assim, algumas patologias orais podem ser detectadas ocasionalmente através em exames de
Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico. Desta forma, o endodontista deve estar atento para a possível detecção de achados patológicos
incidentais, não relacionados diretamente à sua especialidade, com a finalidade referenciar tratamento de tais achados adequadamente no
paciente idoso, quando necessário.
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RESUMO
O traumatismo dentário na dentição decídua é atualmente a segunda razão mais comum para a procura do tratamento odontopediatrico. Crianças
de pouca idade são as mais atingidas e os elementos anteriores são os dentes mais afetados. Devido a proximidade entre as duas dentições e a
possibilidade de dano ao dente permanente, o exame radiográfico para o diagnóstico, tratamento e controle dos casos torna-se essencial. O
objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de traumatismo dentário em dentes decíduos de crianças que são atendidas no projeto de extensão
traumatismo dentário infantil, apontando os dentes mais afetados, idade de maior ocorrência, tempo de procura após o trauma e o tipo de
trauma mais recorrente e a criação de um banco de dados. Para contabilização dos resultados foi utilizado um banco de dados do Projeto
Traumatismo Dentario Infantil onde os dados dos pacientes são inserido em uma tabela do excel. Os atendimentos totalizaram 114 crianças, entre
1 e 6 anos, que correspondeu a 207 elementos traumatizados. Os incisivos centrais superiores foram os mais acometidos, totalizando 165 dentes
decíduos, seguidos dos incisivos laterais superiores (n= 32). Em relação ao tipo de trauma, as luxações foram mais frequentes (n= 135), sendo que
a intrusão ficou em primeiro lugar (n= 38), seguida das luxações laterais (n= 37) e avulsão (n= 25). A maioria dos traumas ocorreram em crianças
com idade 2 (n= 56) e 3 anos de idade (n= 41). O tempo de procura por atendimento após o trauma variou entre 24 horas (n= 16), até 3 dias (n=
35), até 1 semana (n= 43), até 1 mês (n= 65) e mais de 1 mês (n= 32). Em análise aos traumas observados no banco de dados, observou-se que 40
casos tiveram a indicação de exodontia e 10 casos terminaram em tratamento endodôntico. O traumatismo dentário infantil não deve ser
ignorado, sendo necessário o acompanhamento pelo profissional. Quando o primeiro atendimento é realizado de forma eficaz, a proservação do
elemento decíduo e a integridade do seu sucessor permanente têm melhor prognóstico.
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RESUMO
Este estudo ex vivo comparou a influência de sistemas de obturação de canais radiculares, na resistência à fratura radicular vertical. Trinta prémolares inferiores com canal único foram descoronados e distribuídos aleatoriamente em um grupo controle (sem tratamento) e dois
experimentais. Com uma ponta de grafite, os dentes foram demarcados a partir do ápice radicular em direção à coroa até atingir um comprimento
13 mm, a fim de padronizar o comprimento radicular. Com o auxílio de um disco diamantado flexível de dupla face segmentado nº 7011 acoplado
a um micromotor elétrico os dentes foram seccionados. Os canais radiculares foram instrumentados até o diâmetro apical empregando o sistema
BioRace até o instrumento BR5 (40/.04) associado ao hipoclorito de sódio a 2,5% como substância irrigadora, após a conclusão da instrumentação
os canais foram irrigados com 2 ml de hipoclorito de sódio 2,5% durante 1 minuto, seguido de 2 ml de EDTA 17%, também por 1 minuto. A
irrigação de cada canal foi finalizada com 10 ml de água destilada, seguido da secagem do canal com cones de papel absorvente. Posteriormente
os canais foram obturados com EndoSequence BC Sealer associado ao BC Points ou AH Plus associado a cone de guta-percha convencional,
empregando a técnica de cone único. Após duas semanas de armazenamento em 100% de umidade e temperatura de 37ºC, cada raiz foi
submetida ao teste de compressão por meio de uma máquina de ensaio universal na velocidade de 0,5 mm/min, até ocorrer a fratura. Os dados
foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis com nível de significância de p<0,05. Os resultados não revelaram diferença estatisticamente
significativa na carga necessária para fraturar raízes obturadas pelos sistemas testados (p>0,05). As raízes do grupo controle apresentaram
resistência à fratura ligeiramente maior, quando comparado aos grupos experimentais, porém esta diferença não foi estatisticamente significante
(p>0,05). Pode-se concluir que as raízes obturadas por ambos os sistemas testados apresentaram resistência à fratura vertical estatisticamente
semelhante, quando comparadas às raízes não tratadas.
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RESUMO
O tratamento endodôntico de dentes necrosados tem como objetivo a redução da carga microbiana a níveis compatíveis com o processo de cura
através do preparo químico e mecânico seguido da obturação endodôntica adequada, bem como a prevenção da reinfecção do sistema de canais
radiculares através da colocação de restauração coronária definitiva. A presença da periodontite apical é um dos fatores que mais influenciam o
resultado do tratamento e o prognóstico da terapia endodôntica, apresentando uma redução significativa no sucesso do tratamento, quando
associada a dentes necrosados com infecção primária. Para otimizar a desinfecção dos canais radiculares, além do preparo químico e mecânico, é
indicado o uso da medicação intracanal. Este estudo clínico randomizado avaliou a eficácia antibacteriana de protocolos de medicação intracanal
empregando solução tripla antibiótica (minociclina, metronidazol e ciprofloxacina) (SAT) a 1mg/mL ou pasta de hidróxido de cálcio em clorexidina
a 2% (HCHX) em dentes unirradiculares com periodontite apical primária. O preparo químico-mecânico foi realizado com sistema reciprocante
associado ao hipoclorito de sódio a 2,5% como irrigante. Os canais foram medicados por uma semana com SAT (n = 24) ou HCHX 2% (n = 23).
Amostras bacterianas foram coletadas antes (S1), após o preparo químico-mecânico (S2) e após a remoção da medicação intracanal (S3). DNA
extraído das amostras foi usado para avaliar a redução dos níveis totais de bactérias por meio da reação em cadeia da polimerase em tempo real
quantitativa (qPCR). Todas as amostras S1 continham bactérias e as contagens foram substancialmente reduzidas após os procedimentos de
tratamento (p<0,01). No grupo da SAT, a redução de S2 para S3 foi de 97%, enquanto que no HCHX foi 39%, apresentando diferença significante
apenas no grupo antibiótico (p><0,01). SAT resultou em significativamente mais amostras S3 qPCR-negativas do que HCHX (p>
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência do uso de solvente e de um procedimento complementar com o instrumento XP-endo
Finisher R (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Switzerland) no retratamento de canais radiculares curvos conectados por istmo. A microtomografia
computadorizada foi utilizada como método de análise para mensurar o volume de material obturador inicial, após desobstrução e
reinstrumentação e após a etapa complementar proposta no trabalho. Para isso, 32 raízes mesiais de molares inferiores (Classe II de Vertucci)
tiveram seus canais tratados previamente e foram aleatoriamente divididas em dois grupos de 16 raízes cada, um com solvente e outro sem. A
instrumentação inicial foi realizada com o sistema Reciproc (VDW, Munich, Germany), intrumento R25 (25/0.08) e obturados com cones de guta
percha R25 (VDW, Munich, Germany) combinados com cimento obturador endodôntico Sealer 26 (Dentsply, Petropolis, RJ, Brazil). A desobstrução
e o preparo dos canais foram então realizados pelo sistema Mtwo (VDW, Munich, Germany). XP-endo Finisher R foi então realizada em todas as
raízes que ainda apresentavam material obturador remanescente. Na análise do espaço dos canais somado ao istmo, a média de remoção do
material obturador após o preparo com Mtwo 35/0.04 foi de 83,24% para o grupo sem solvente e 83,82% para o grupo solvente (p > 0,05). O
material obturador estava presente nas áreas do istmo apical de todas as raízes. A remoção considerando apenas os istmos foi de 38% para o
grupo sem solvente e 60% para o grupo com solvente (p > 0,05). O procedimento suplementar com XP-endo Finisher R reduziu significativamente
o material obturador remanescente nas duas análises (p < 0,05), contudo sem diferença estatística entre os grupos (p > 0,05). Em conclusão, o uso
de solvente não resultou em benefícios no retratamento endodôntico de canais curvos conectados por istmos. XP-Endo Finisher R proporcionou
uma redução significativa do material obturador residual, tanto no espaço dos canais radiculares incluindo o istmo, quanto na análise isolada dos
istmos.
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RESUMO
Os implantes dentários e procedimentos de aumento ósseo são normalmente previsíveis e seguros, sendo técnicas utilizadas de forma rotineira na
clínica odontológica. Porém, existem algumas condições médicas, como a infecção pelo HIV, por exemplo, que poderiam ser contra-indicações
relativas aos implantes dentários. Com o desenvolvimento de novos protocolos de tratamento, pacientes infectados pelo HIV apresentam maior
longevidade e buscam uma melhor qualidade de vida, que passa também pela reabilitação da saúde oral. Apesar de haver alguns estudos recentes
mostrando altos índices de sucesso das reabilitações implantossuportadas em pacientes HIV+, a utilização de implantes dentários nesse grupo de
pacientes HIV+ ainda é um tema controverso e com pouca literatura disponível mostrando resultados no longo prazo. O presente estudo avaliou
de forma transversal o sucesso de implantes dentários instalados em pacientes HIV + medicamente compensados, em acompanhamento
odontológico por até 13 anos. A hipótese do estudo é de que pacientes HIV+ bem controlados podem ser candidatos ao tratamento com implantes
dentários, obtendo taxas de sucesso no longo prazo, semelhante às observadas em pacientes de um grupo controle saudável. Vinte e seis
pacientes (13 HIV+ e 13 controles saudáveis) encaminhados para tratamento com implantes dentários foram incluídos em uma coorte aberta
prospectiva e seguidos por até 156 meses. Implantes dentários foram instalados seguindo um planejamento proteticamente guiado e
procedimentos de enxertia óssea foram realizados quando necessário. Após os implantes terem sido reabilitados com as próteses, radiografias de
controle foram tiradas e parâmetros como: altura da mucosa queratinizada; distância da conexão protética até a crista óssea; saúde periimplantar; mobilidade do implante e das supraestruturas protéticas foram avaliados periodicamente, dentro de um programa de manutenção
periodontal programada. Falhas precoces e tardias; complicações cirúrgicas e restauradoras; perda óssea; presença de mucosite/peri-implantite
foram os desfechos avaliados. Além disso, a possível influência de condições relacionadas ao paciente (idade; história de periodontite; tabagismo;
condição médica e higiene oral) e ao implante (tipo de implante; comprimento; torque de inserção; faixa de mucosa queratinizada e tipo da
conexão protética) sobre os desfechos foi calculada em um modelo estatístico. Todos os implantes instalados cicatrizaram sem complicação e
foram restaurados dentro do planejamento inicial. A análise estatística mostrou que não houve diferença entre os grupos com relação aos
desfechos estudados em um período que variou de 18 a 156 meses. A infecção pelo HIV não teve influência no sucesso e sobrevida dos implantes
dentários e dos procedimentos de enxertia óssea, tampouco na saúde peri-implantar. Quando avaliadas as características relacionadas ao
implante, como: saúde peri-implantar; mucosa queratinizada; índice de sangramento gengival; índice de placa visível; tempo de acompanhamento
e distância da crista óssea à plataforma do implante, apenas o tipo de prótese (p=0.021) e o tempo de acompanhamento (p=0.011) mostraram
diferenças estatísticas entre os grupos. Pacientes HIV+ tiveram taxas de sucesso comparáveis aos pacientes saudáveis e mantiveram a saúde periimplantar mesmo no longo prazo. Dentro das limitações do presente estudo, é possível concluir que pacientes HIV+ bem controlados podem ser
candidatos à receber reabilitação com implantes dentários e enxertos ósseos, com resultados semelhantes aos observados em pacientes
saudáveis. Pacientes HIV+ não mostraram maior frequência de complicações e conseguiram manter tecidos peri-implantares saudáveis e estáveis
no longo prazo. O controle negligente da placa bacteriana parece ser a principal razão para o desenvolvimento de doença peri-implantar nesses
pacientes.
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RESUMO
Com a introdução da liga de NiTi na fabricação de instrumentos endodônticos veio a sua utilização com motores pneumáticos ou elétricos em
rotação contínua ou alternada (SIQUEIRA & LOPES, 2011). As propriedades mecânicas da liga de NiTi combinadas com desenhos inovadores
proporcionados por diferentes fabricantes levaram a um mais efetivo e seguro alargamento de canais curvos sem desviar de seu trajeto original
(YOSHOMINE et al., 2005). Entretanto, instrumentos rotatórios possuem maior risco de fratura durante a instrumentação (GLOSSEN et al., 1995).
Existe uma grande preocupação sobre o tema já que muitas vezes o instrumento pode fraturar sem antes apresentar uma deformação aparente
que poderia alertar o operador quanto à fratura iminente (PRUETT et al., 1997). Fraturas de instrumentos acionados a motor podem ocorrer por
torção ou por fadiga em flexão rotativa. As fraturas por torção ocorrem quando a ponta do instrumento fica presa no interior do canal enquanto o
restante continua em rotação (LOPES et al., 2001). Fratura por fadiga ocorre quando um instrumento é girado no interior de um canal em flexão,
tensões trativas e compressivas são geradas alternadamente levando ao acúmulo de defeitos microestruturais que após um período de tempo
levam à fratura (PRUETT et al., 1997). Resistência à fadiga é dada em números de ciclos (NCF) e se refere à quantidade de voltas que um
instrumento é capaz de resistir sob uma condição de carregamento específico (LOPES et al., 2009).é importante salientar que é a avaliação
científica dos novos instrumentos é necessária a fim de ajudar os clínicos a fazerem uma seleção baseada em evidências (AL-HADLAQ, 2010). Este
estudo in vitro avaliou a influência da posição da curvatura do canal, na fratura por flexão rotativa reciprocante. Cento e cinco instrumentos de
NiTi reciprocantes foram divididos em três grupos (n = 35), de acordo com a marca comercial: Reciproc; Unicone e Edge File X1. Os instrumentos
foram submetidos aos ensaios de microdureza Vickers, flexibilidade em cantilever e flexão rotativa reciprocante empregando dois tipos de canais
artificiais metálicos, diferenciados pela posição da curvatura. A resistência à fratura foi calculada pelo tempo (s) até a ruptura do instrumento. As
superfícies fraturadas e as hastes de corte helicoidais dos segmentos fraturados foram avaliadas através do microscópio eletrônico de varredura.
Para a comparação da microdureza, flexibilidade e tempo de fratura entre os grupos e nos dois tipos de canais, empregou-se o teste ANOVA com o
teste de comparações múltiplas Student-Newman-Keuls. A influência da localização da curvatura, no tempo de fratura em cada grupo foi
comparada pelo teste t-Student. O instrumento EdgeFile X1 apresentou a menor dureza (p < 0,05) e a maior flexibilidade (p < 0,05), enquanto que
o Reciproc, os maiores valores de dureza e resistência à fratura em flexão rotativa reciprocante (p < 0,05). Nos instrumentos Unicone e Edge File
X1, o tempo de fratura diminuiu significantemente, quando a posição da curvatura variou de apical para cervical. A posição da curvatura
influenciou na resistência à fratura por flexão rotativa dos instrumentos reciprocantes Unicone e Edge File X1, exceto para o Reciproc.
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RESUMO
Avaliar e correlacionar o nível total de carga bacteriana obtida após o preparo químico-mecânico (PQM) de canais radiculares com resultados de
tratamentos endodônticos realizados com sistemas mecanizados com um único instrumento ou com múltiplos instrumentos. Materiais e Métodos:
Foram selecionados 47 dentes humanos unirradiculares com polpa necrosada e lesão perirradicular associada, com tratamento endodôntico
realizado entre 1 a 2 anos. A quantificação bacteriana foi avaliada pelo método quantitativo PCR em Tempo Real (qPCR) e comparada com
resultados clínicos e radiográficos de follow-up. Os canais foram aleatoriamente divididos em dois grupos, de acordo com o sistema de
instrumentação empregado: Reciproc ou BioRaCe. O tamanho da lesão perirradicular foi medido com uma régua milimetrada e classificado como
pequeno (< 5mm) e grande (≥ 5mm). A radiografia final do tratamento endodôntico e de proservação foram avaliadas por dois endodontistas
previamente calibrados pelo índice periapical (PAI). Os dados clínicos e radiográficos, assim como a contagem microbiana foram registrados e
analisados pelo Statistical Package for Social Science (SPSS). O nível de significância estatística estabelecido foi de 5% (p < 0.05). Resultados: Os
resultados de follow-up revelaram 87,2% como lesão pequena e 12,8% grande. Do total de casos, 8,5% foram considerados doentes 14,9%
incertos e 76,6% curados. Empregando um critério rigoroso de avaliação (casos doentes somados aos incertos) obteve-se 23,4%. Todavia, com um
critério tolerante (casos incertos somados aos curados) alcançou-se 91,5%. Quanto ao tipo de sistema mecanizado empregado, não houve
diferença significativa nos resultados de follow-up. Conclusões: Os níveis bacterianos após o PQM e os resultados dos tratamentos endodônticos
realizados com sistemas mecanizados de instrumento único ou múltiplo revelaram uma correlação, representando um importante avanço no
conhecimento da determinação do limiar de níveis bacterianos para a doença endodôntica. O número de instrumentos utilizados não influenciou
na eficácia antibacteriana do PQM.
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RESUMO
O objetivo do presente estudo foi verificar a imunoexpressão de EGF em lesões orais associadas à infecção pelo HPV. A amostra foi composta por
20 lesões: 15 Papilomas escamosos (PE); 4 Verruga vulgares (VC); 1 Condiloma Acuminado (CA). As informações clínicas foram obtidas através dos
formulários de requisição laboratorial da Universidde Estácio de Sá. Para determinar as características histológicas das lesões foram avaliadas
lâminas com cortes corados em H. E. Lâminas silanizadas contendo cortes de parafina foram utilizadas para realizar as reações imunohistoquímicas
utilizando o anticorpo primário EGF. A análise das imagens foi realizada com microscópio óptico e foi categorizada de acordo com o número de
marcações positivas. As áreas observadas foram consideradas negativas quando não houve células positivas ou menos de 5% das células estavam
coradas positivamente; fraco a moderado quando 5% a 50% das células foram coradas positivamente; e intenso, quando mais de 50% das células
foram consideradas positivas. . Os resultados demonstraram que 55,55% dos pacientes portadores de lesões eram mulheres, e que a média de
idade total foi de 34,41 anos. O sítio mais acometido foi a língua (40%), seguida do palato (20%). As principais características histológicas foram
acantose (100%), papilomatose (90%), paraceratose (85%) e coilocitose (55%). Nas imagens obtidas por imunohistoquímica, a expressão de EGF foi
observada em 19 casos (95%). Nestes, 1 era focal (5%), 9 (42%) fraco/moderado e 10 intenso (48%). Conclui-se que as lesões orais associadas à
infecção pelo HPV foram mais frequentes em mulheres, sendo a língua o sítio mais envolvido e o PE a lesão mais diagnosticada. Dentre as
características histológicas, de acordo com os achados, a acantose, papilomatose, paraceratose e coilocitose, são comuns nessas lesões. Também
foi possível perceber que o EGF estava presente na maioria das lesões avaliadas sugerindo o seu envolvimento no processo de proliferação celular
durante a infecção pelo HPV.

Título:

O DENTISTA NA PROMOÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL DE PACIENTES COM INCAPACIDADES MOTORAS

365

Autor(es) Giovana Kateryne Fernandes Silote; Thiago Inoue Medeiros; Alessandra Rosa de Andrade; Mildred Ferreira Medeiros
E-mail para contato: mferm23@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Saúde bucal; incapacidade motora; assistência de saúde;odontologia domiciliar; odontologia hospitalar.
RESUMO
A higiene bucal consiste na conservação e na limpeza da cavidade bucal com objetivo da prevenção de cáries dentárias e de infecções bucais,
digestivas e respiratórias. É uma das condições básicas para a manutenção da saúde e conforto dos indivíduos saudáveis e daqueles indivíduos
internados em unidades hospitalares, que estejam dependentes de terceiros para realização de sua higiene oral, uma vez que as doenças que
acometem dentes e gengivas podem levar a perdas de elementos dentais (dificultando a fala e a mastigação- etapa inicial da digestão dos
alimentos), propiciando o surgimento de infecções na região (cáries, gengivites entre outras infecções periodontais). Os pacientes acamados ou
com incapacidade motora tendem a apresentar mais doenças da cavidade bucal caso não haja correta vigilância ao surgimento de novos
problemas de saúde bucal, assim como se não houver realização de higienização bucal pelo acompanhamento domiciliar. Portanto,o presente
estudo objetivou pesquisar a existência de um protocolo operacional padrão para odontologia sistematizar a atenção de saúde bucal a estes
pacientes com incapacidade motora e/ou acamados. Para isto,optou-se por realizar uma pesquisa com abordagem descritiva e exploratória
baseada em análise de conteúdo coletado na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando a busca de artigos científicos completos publicados em
português ou inglês, disponíveis integralmente e que tenham sido publicados entre 2007 e 2017. Foram identificados 07 artigos científicos sobre a
temática do estudo. Após leitura crítica dos textos, foi possível identificar a inexistência de um protocolo operacional padrão (POP) especifico para
odontologia para atenção de saúde bucal de pacientes com perfil deste estudo.Entretanto foi Identificada a existência deste POP para
enfermagem. Além da atuação do dentista no ambiente hospitalar e no domicílio do paciente é fundamental para capacitar os acompanhantes e
realizar algum tratamento quando ocorrerem cáries ou doenças periodontais, uma vez que a realização da higiene bucal destes pacientes
comumente pode ser negligenciada em detrimento de outros cuidados considerados mais graves pelos acompanhantes ou por desconhecimento
da técnica adequada; ausência ou irregular higienização bucal por dentista ou pelos acompanhantes no ambiente domiciliar favorece a progressão
de cáries e infecções periodontais, elevando risco de complicações á saúde do paciente. Conclui-se, portanto, que a odontologia precisa ampliar
estratégias de atenção a estes pacientes tanto no ambiente hospitalar quanto domiciliar, de forma a integrar equipe de saúde hospitalar e orientar
sobre estratégia de higiene bucal ideal para cada paciente. Além disto, faz-se necessário a elaboração de um POP específico para odontologia com
uma sistematização da atenção de saúde bucal para estes pacientes,assim como criar esquema de capacitação de familiares ou cuidadores
domiciliares destes pacientes para a adequada realização da rotina de higienização bucal deste grupo de pacientes.
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RESUMO
O objetivo do presente estudo foi realizar uma síntese dos trabalhos de metanálise na área de Endodontia e analisar criticamente o maior nível de
evidência que a área dispõe. Para isso, foi realizada uma busca na base Pub Med utilizando o termo “endodontic”, filtrando para metanálises.
Inicialmente foram encontradas 109 metanálises. Após a leitura dos resumos, os trabalhos foram agrupados por assunto, incluindo: título, ano,
revista, objetivo, e resultado. Dezessete metanálises foram excluídas por não serem pertinentes à Endodontia (XXX) ou porque não eram, de fato,
metanálises (2). A seleção final resultou em um total de 64 artigos, que puderam ser agrupados em 17 temas: diagnóstico por imagem (1);
analgésicos (1); cirurgia endodôntica (6); restauração de dentes tratados endodonticamente (5); reabsorção radicular (1); laser (1); localizador
apical (2); retratamento cirúrgico e não cirúrgico, acidentes e complicações (3); anestésicos (1), tratamento conservador (6), obturação (5);
tratamento de dentes com ápice aberto (2); dor (2); instrumentos endodônticos e preparo químico e mecânico (4), ativação de irrigantes, e
métodos de desinfecção (2); infecção endodôntica (3); sucesso do tratamento (1). As metanálises em Endodontia apresentam qualidade variando
de média a elevada. Aproximadamente um terço envolve a tríade trabalho clínico, eficácia de materiais e sucesso do tratamento. Outro terço
aborda um desses tópicos isoladamente e mais um terço, tópicos diversos. Os trabalhos metanalíticos são considerados de alto padrão e servem
como guia sobre o que há de maior evidência cientifica. No entanto, existem poucos trabalhos na literatura na área da Endodontia que avaliam a
qualidade metodológica das metanálises, visto que esses trabalhos devem ter uma metodologia de qualidade para garantir interpretação e
aplicação dos dados. As metanálises foram agrupadas e organizadas em categorías de acordó com assunto de cada trabalho.
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Título:

AVALIAÇÃO COMPARATIVA ENTRE OS SISTEMAS SAF, TRUSHAPE E XP-ENDO SHAPER NA REMOÇÃO DE MATERIAL 367
OBTURADOR EM MOLARES INFERIORES ASSOCIADOS OU NÃO AO SISTEMA XP-ENDO FINISHER R

Autor(es) André Guimarães Machado; José Claudio Provenzano; Lucio de Souza Gonçalves; Jose Freitas Siqueira Junior; Mônica
Aparecida Schultz Neves
E-mail para contato: andregmodonto@hotmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Retratamento; Self-Adjusting File; TRUShape; XP-endo Finisher R; XP-endo Shaper.
RESUMO
Este estudo comparou a eficácia de três sistemas rotatórios, seguidos por uma abordagem suplementar com um instrumento de refinamento, na
remoção de material obturador em canais curvos. Materiais e Métodos: Sessenta canais mesiais de molares inferiores foram instrumentados
empregando o sistema BioRaCe e obturados. Após a desobstrução inicial empregando o sistema D-RaCe, os canais foram divididos (n = 20) e
reinstrumentados por um dos seguintes sistemas: Self-Adjusting File, TRUShape ou XP-endo Shaper, alternando a técnica utilizada por canal, de
raiz para raiz. Após esta etapa, os canais que ainda apresentavam algum remanescente de material obturador, receberam um refinamento com o
instrumento XP-endo Finisher R. A análise volumétrica do material obturador através de microtomografia computadorizada foi realizada após as
etapas de obturação, reinstrumentação e refinamento. Após a reinstrumentação, os grupos foram comparados pelo modelo linear geral para
dados pareados, enquanto que na análise do refinamento utilizou-se o teste de Wilcoxon Signed Ranks. Para a comparação do percentual de casos
com remoção total utilizou-se o teste exato de Fisher. Resultados: Após a reinstrumentação, 31 canais (51,6%) revelaram remoção completa do
material obturador, sem diferença significativa entre os grupos (p = 0,537), com percentual de remoção de 92,4%, 96,95% e 96,9%, para SelfAdjusting File, TRUShape e XP-endo Shaper, respectivamente. O refinamento com o XP-endo Finisher R promoveu remoção adicional de 38%,
sendo estatisticamente significante (p<0,001) e totalizando 37 canais (61,6%) com remoção completa do material obturador. Conclusões: Todos
os sistemas testados mostraram desempenho similar na remoção de material obturador quando empregados na reinstrumentação, após o uso do
sistema D-RaCe em canais mesiais de molares inferiores. O emprego do XP-endo Finisher R como instrumento suplementar promoveu aumento
significante na remoção de material obturador remanescente.

Título:

AVALIAÇÃO DO TRANSPORTE EM CANAIS SIMULADOS CURVOS APÓS O PREPARO COM OS INSTRUMENTOS RECIPROC,
367
RECIPROC BLUE E XP-ENDO

Autor(es) Aline Nogueira de Andrade Uhl; Luciana Armada Dias; Alejandro Enrique Pérez Ron; Isbelia Desiree Gazzaneo Rauseo;
Juan Alberto Pacheco Yanes
E-mail para contato: aline.uhl@hotmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Endodontia; Canal radicular; instrumentos odontológicos.
RESUMO
O emprego de instrumentos mecanizados no tratamento endodôntico tem sido ampliado constantemente, consequentemente surge a
necessidade de avaliar os benefícios e malefícios da ação de tais ferramentas nos tecidos dentais. Uma das preocupações dos profissionais consiste
na capacidade do instrumento em manter-se centralizado no canal, com isso evitando o desvio do trajeto original. Essa característica torna-se de
suma importância quando utilizamos esses instrumentos em canais curvos, que representam um grande desafio. Visando elucidar o
comportamento de diferentes mecanismos, o presente estudo avaliou e comparou o transporte no canal radicular promovido por instrumentos
mecanizados de liga de NiTi, em diferentes níveis na curvatura. Sessenta canais simulados confeccionados em blocos de resina epóxi foram
divididos em três grupos (n = 20), em cada grupo foi empregado um dos seguintes instrumentos: Reciproc, Reciproc Blue e XP-endo Shaper. A
avaliação foi realizada através de imagens capturadas antes e após a instrumentação de cada canal, as mesmas foram digitalizadas e sobrepostas
através do programa Photoshop, a fim de identificar a quantidade de transporte em diferentes níveis, a partir do comprimento de trabalho. Para a
análise intergrupos aplicou o teste de Kruskal-Wallis com nível de significância de 5% (p<0,05). O instrumento XP-endo Shaper promoveu
significativamente menor transporte do canal em relação ao Reciproc Blue, em cinco níveis (p ><0,05), e em sete níveis (p ><0,05), quando
comparado ao Reciproc. No entanto, o Reciproc Blue gerou significativamente menor transporte do canal em comparação ao Reciproc, em quatro
dos oito níveis avaliados (p><0,05). O XP-endo Shaper removeu menor quantidade de resina das paredes interna e externa do canal, quando
comparado ao Reciproc e Reciproc Blue (p><0,001). Embora XP-endo Shaper tenha gerado menor transporte no canal em relação ao Reciproc e
Reciproc Blue, todos os sistemas promoveram desvio em relação à anatomia
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Autor(es) Maria Tereza Fonseca da Costa; Mônica Soares Oliveira de Almeida
E-mail para contato: mtfdacosta@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Gravidez na Adolescência; Planejamento Familiar; Atenção Primária à Saúde
RESUMO
A gravidez não planejada e a recorrência de gravidez na adolescência se apresentam como um fenômeno social de importância para a saúde, que
podem ocorrer em situação de maior vulnerabilidade, demonstrando ser tema de interesse para pesquisas e elaboradores de programas e políticas
públicas. OBJETIVOS: O estudo descreve o perfil social e reprodutivo de usuárias de 10 a 19 anos, em uma unidade de atenção primária à saúde da
Área Programática 5.3, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e o acesso às ações de contracepção ou planejamento reprodutivo, no
2 grupo de adolescentes do sexo feminino cadastradas na unidade de estudo, com destaque ao grupo específico de adolescentes do sexo feminino
após a ocorrência de uma gestação anterior. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo transversal, descritivo e exploratório com coleta de dados
nos prontuários eletrônicos da unidade em estudo, sendo esta uma ferramenta de registros das informações de consultas e procedimentos
realizados por equipes de Saúde da Família. Para a coleta de dados dos prontuários eletrônicos foi utilizado um roteiro padrão de apuração.
RESULTADOS: Foram estudados 990 prontuários eletrônicos, que representavam o total de usuárias residentes no território, de 10 a 19 anos,
cadastradas na unidade de saúde em estudo, cerca de 14% de usuários do sexo feminino da unidade. Em relação à distribuição etária, cerca de 449
adolescentes (45,35%) se encontravam de 10 aos 14 anos de idade, sendo que 96,26% das 990 moravam com familiares. No perfil de escolaridade,
embora 90% tenha referido frequentar uma instituição de ensino, os registros demonstraram nível de escolaridade abaixo do esperado para as
faixas de idade. Os métodos anticoncepcionais e as ações de planejamento reprodutivo ofertados foram oferecidos com maior frequência para
aquelas que tinham história de suspeita ou gravidez confirmada, que correspondiam a 13.7% do total de usuárias. A recorrência de gravidez na
adolescência foi um evento raro, ocorrendo em menos de 1% dos registros de prontuários das usuárias DISCUSSÃO: As ações de planejamento
reprodutivo para adolescentes do sexo feminino na unidade de atenção primária estudada cobrem parcialmente este grupo, embora a recorrência
de gravidez na adolescência não tenha se apresentado como um evento frequente entre as usuárias de 10 a 19 anos.

Título:

ARTICULAÇÃO ENSINO E SERVIÇO NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA

368

Autor(es) Janaina Farias Rebouças; Paulo Henrique de Almeida Rodrigues
E-mail para contato: janaina.reboucas@estacio.br
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Bacharelado em enfermagem. Enfermagem em Atenção Primária. Saúde da Família. Internato não médico.
RESUMO
Este estudo trata-se de dissertação em Saúde da Família, com o tema Articulação Ensino e Serviço na Formação do Enfermeiro para a Atenção
Primária. O Contrato organizativo de ação pública Ensino-saúde (2015) versa sobre ações de integração dos serviços e gestores da saúde ao
processo de formação das instituições formadoras, com ênfase no atendimento das necessidades de saúde e estabelece princípios claros de
organização de práticas pedagógicas organizadas pela IES e serviços de saúde, com apoio das instâncias gestoras. O objetivo da investigação foi de
analisar as experiências de integração entre as práticas desenvolvidas pelos estudantes de enfermagem nos serviços de atenção primária, no que
diz respeito aos objetivos pedagógicos e de atenção à saúde da população. Os objetivos específicos foram levantar e analisar os espaços de
comunicação existentes entre a gestão dos cursos de enfermagem e os serviços para o planejamento, o monitoramento e a avaliação das práticas
desenvolvidas pelos estudantes nos serviços de atenção primária de saúde; levantar e analisar a percepção dos coordenadores de cursos de
enfermagem quanto à qualidade e os possíveis problemas existentes na integração entre ensino e serviço de saúde no que tange às práticas
desenvolvidas pelos estudantes nos serviços de atenção primária de saúde e levantar e analisar sugestões dos coordenadores de cursos de
enfermagem visando subsidiar o aperfeiçoamento da integração entre ensino e serviço de saúde no que tange às práticas desenvolvidas pelos
estudantes nos serviços de atenção primária de saúde. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, com abordagem quanti-qualitativa, para
tanto foi aplicado um formulário criado no Web2.0, ferramenta Google Docs©. A população alvo foi constituída de coordenadoras gerais e de
práticas de cursos de enfermagem de vários estados do país. A partir deste estudo foi feita a categorização qualitativa das principais dimensões
que envolvem a articulação ensino e serviço; as categorias foram ordenadas usando o Ciclo PDCA, que é uma ferramenta de melhoria de
processos. Foi levantado como acontecem os encontros de pactuação, as reuniões de planejamento didático-pedagógico, acolhimento dos
estudantes no serviço, atividades realizadas com alunos, desafios encontrados e as propostas de melhorias. Com base na análise, consideramos
que a articulação ensino e serviços demanda processos contínuos de melhoria, ficando evidente através das informações coletadas que existe o
espaço de integração com articulações para a garantia dos campos para os estudantes e um movimento de contribuição para o serviço. E que as
coordenadoras de curso percebem que para melhoria desta articulação é necessária a maior participação da gestão dos serviços e ensino, para
compreensão dos processos e normatização homogênea das práticas; e a oferta de capacitação para enfermeiros do serviço e aproximação com a
IES como forma de aperfeiçoamento dos processos de trabalhos contribuindo para um campo de prática com maior potencial em aliar teoria e
prática.
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Título:

AS CONFIGURAÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE UM TERRITÓRIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA: UMA ANÁLISE DO TRABALHO369
VIVO EM ATO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Autor(es) Cintya Cristine Martins da Veiga Faria; Carlos Henrique Assuncao Paiva
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IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): território de saúde; atenção primária à saúde; configurações sociais, comunidade; recursos humanos em saúd
RESUMO
É ampla a literatura especializada que aborda as discussões sobre Saúde e Território. Algumas dessas discussões se comprometem com o
envolvimento da sociedade no que se refere às mudanças estruturais do Sistema Único de Saúde (SUS). O envolvimento da sociedade no processo
de mudanças estruturais do SUS legitima que se investiguem as relações estabelecidas entre os atores sociais comprometidos desde a
promulgação da Lei Orgânica da Saúde (1990), que marcou o início de uma intencionalidade para uma nova abordagem de assistência à saúde da
população. A vida em comunidade, como se constata, possui características específicas. Estas relações são permeadas por relações
interdependentes das políticas públicas e com o Sistema Único de Saúde (SUS). Longe de ser um fim em si mesmas, essas intervenções têm o
potencial de gerar tanto um maior envolvimento da sociedade no processo de mudanças estruturais do SUS, quanto na análise das relações
estabelecidas entre os atores sociais envolvidos e, como já estabelecido, legitimando a intencionalidade para uma nova abordagem de assistência
à saúde. Problema da Pesquisa: A partir da dimensão concreta da ação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), a presente pesquisa buscou
tomar conhecimento das configurações sociais construídas na área Programática 3.3 do Município do Rio de Janeiro. Objetivos: Identificar e
elucidar as relações de poder, dependência e exclusão existentes no território e suas implicações em todos os níveis de sua organização.
Metodologia: O método de pesquisa adotado baseou-se na observação e sinopse das chamadas “configurações sociais especificas”, indo além das
análises quantitativas e estatísticas. Assim, pretendeu-se apreender e compreender a existência de grupos e subgrupos muitas vezes ignorados no
conjunto das relações efetivas. Este estudo investigou a problemática das relações sociais entre indivíduos naquela área/comunidade. Resultados:
A pesquisa possibilitou a identificação de grupos e subgrupos sociais, permitindo, assim, uma melhor compreensão da realidade de atuação do
ACS. Conclusão: O estudo apresentou desigualdade na adesão da população adscrita aos serviços de saúde da família e dos problemas existentes
na relação entre equipe de saúde e usuário, sob a ótica do ACS.

Título:

ASSOCIAÇÃO ENTRE QUALIDADE DE VIDA E TEMPO DE PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS DE IDOSOS FREQUENTADORES
369
DAS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE

Autor(es) José Carlos Siciliano Oliveira; Marina Guedes de Oliveira Lopes; Thiago Matassoli Gomes; Arlindo José Freire Portes; Luis
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Palavra(s) Chave(s): Idoso; Academia da Terceira idade; Promoção da Saúde; Atividade Física e Envelhecimento; Qualidade de Vida
RESUMO
Devido a diversos fatores o Brasil e os demais países vem envelhecendo, e, com o intuito de diminuir os agravos de doenças crônicas provenientes
desse envelhecimento, buscou-se a implantação de políticas públicas visando a promoção da saúde, entre elas as Academias da Terceira Idade,
além de diversas leis e resoluções visando proteger os idosos. Essas políticas implantam ações de prevenção de agravos e melhora na qualidade de
vida, favorecendo a autonomia e independência desses indivíduos. Este estudo teve como objetivo verificar se existe associação entre o tempo
em que os idosos frequentam as Academias da Terceira Idade e a percepção de qualidade de vida utilizando o questionário WHOQOL-Bref.
Pesquisa descritiva de delineamento transversal com 120 idosos frequentadores das Academias da Terceira Idade das praças Votorantim e João
Vitta, no bairro de Campo Grande do município do Rio de Janeiro, utilizando como instrumento o WHOQOL-Bref, da Organização Mundial de
Saúde, associando o tempo de prática de atividade física e os escores geral, além dos quatro domínios previstos no instrumento. Os dados foram
tratados por estatísticas descritivas utilizando medidas de tendência central e medidas de dispersão, considerando variáveis quantitativas e
categóricas. Os indivíduos que frequentavam há mais tempo as ATIs apresentaram melhor percepção da sua qualidade de vida em todos os
domínios previstos no instrumento. Os dados dos escores gerais do instrumento WHOQOL-Bref demonstram valores maiores para indivíduos que
praticavam há mais tempo e regularmente a atividade, em que os idosos que praticavam há mais de 5 anos apresentaram média de 14,91 pontos
(±1,20), entre 3 e 5 anos não completos 14,90 pontos (±2,10), entre 1 e 3 anos não completos 11,62 pontos (±2,51) e menos de 1 ano 10,96
pontos (±2,27). Conclui-se que existe uma associação direta entre qualidade de vida e tempo de prática de atividade física nas Academias da
Terceira Idade, confirmando ser uma importante ferramenta nas políticas públicas de promoção da saúde dos idosos.
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CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS 370
SOBRE A ABORDAGEM DA FRAGILIDADE NO IDOSO E RISCOS À SUA SAÚDE
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IES: UNESA
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RESUMO
Este estudo pesquisa como acontecem as práticas de abordagem e cuidados dos profissionais de saúde com o idoso frágil nas Unidades de
Estratégia de Saúde da Família do Município de Teixeira de Freitas, Região do Extremo Sul da Bahia. A Fragilidade em Idosos ainda é um tema
muito recente e a gestão de cuidado sobre ela ainda é pouco discutida nas práticas da Atenção Básica à Saúde. Métodos: Foram entrevistados 05
Agentes Comunitários de Saúde, 05 Enfermeiros e 05 Médicos do cenário pesquisado, por meio de um roteiro de entrevista semiestruturado que
continha perguntas norteadoras capazes de analisar as definições para envelhecimento e fragilidade; ações integradas e processos de trabalho
com os idosos; redes de apoio formais e informais; RAS e intersetorialidade do cuidado aos idosos, bem como, o emprego de diretrizes para a
gestão do cuidado com o idoso e o idoso frágil. As entrevistas foram transcritas na íntegra para, em seguida, serem analisadas através do método
de Análise de Conteúdo. O estudo trabalhou as seguintes categorias: Idoso, este ser Frágil: da sua definição à prática de cuidado e papeis das
Equipes de Saúde da Família, da família e da comunidade; a família e a comunidade no processo de cuidado com o seu idoso; processo de trabalho
em Saúde da Família na gestão do cuidado ao idoso e ao idoso frágil no Município de Teixeira de Freitas; qualificação da equipe para o
acompanhamento do idoso e do idoso frágil na APS e, Rede de apoio ao idoso, sua família e à ESF. Resultados/discussão: Constatou-se que as
definições e classificações do envelhecimento e fragilidade são baseadas em senso comum e que o cuidado do idoso, robusto ou frágil, acontece
de maneira similar ao adulto jovem. A abordagem do idoso nos territórios não ocorre de forma sistemática, é orientada para a queixa e não conta
com muito apoio das redes formais e informais do cuidado. Além disso, não há a utilização de critérios de identificação do idoso frágil, nem o uso
de diretrizes recomendadas pelo MS sobre o cuidado com o idoso na APS. As equipes se queixam da falta de mais corresponsabilização da família e
da comunidade no processo de cuidado com seus idosos. Conclusão: Percebeu-se que há a necessidade de realinhamento das práticas de cuidados
e utilização de protocolos de cuidados aos idosos robustos e frágeis na ESF de Teixeira de Freitas para minimização de danos à sua saúde.
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IES: CAPSI Dom Adriano Hipólito

RESUMO
Os eventos violentos têm sido definidos como uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, que resulte ou tenha grande
possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. A dificuldade de estabelecer um
consenso no conceito de violência é ainda mais crescente quando se relaciona com a criança. Tendo em vista que algumas sociedades
desconhecem a criança e o adolescente como seres dotados de direitos, e que os casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes são
recorrentes, porém pouco detectados, pois os agressores na maioria das vezes possuem algum tipo de vínculo familiar e ou afetivo. Objetivo:
estimar a magnitude da violência familiar contra as crianças e adolescentes com transtornos mentais, discriminando sua tipologia e suas
interseções. Método: estudo transversal, composto por 275 responsaveis de crianças e adolescentes assistidas no Centro de Atenção Psicossocial
Infanto-Juvenil do município de Nova Iguaçu. Os dados foram coletados através de questionário multidimensional. Para casos de violência contra
as crianças e adolescentes foi utilizado o Parent-Child Conflict Tactics Scales. Foram calculadas as prevalências, os respectivos Intervalos de
Confiança e aplicou-se o Teste Exato de Fisher nas análises bivariadas. Resultados: A maioria dos entrevistados (98,9%; IC95%: 96,6/99,66) relatou
que as crianças/adolescentes estão expostas a alguma forma de violência. A agressão psicológica foi o evento abusivo mais prevalente (96%;
IC95%: (92,9/97,8), seguida dos eventos de punição corporal, (93,5%; IC95%: 89,8/95,8), dos maus-tratos físicos (77,4%; IC95%: 72,1/82,0) e dos
maus-tratos físicos graves (44,7%; IC95%: 38,9/50,7). Conclusão: o estudo aponta para o elevado grau de práticas violentas perpetradas pelos
cuidadores das crianças e adolescentes assistidas no serviço. Foi possível identificar também que essas crianças estão expostas a mais de um tipo
de violência simultaneamente acompanhando outras variantes da violência familiar.
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RESUMO
A mortalidade infantil relaciona-se às condições sociais e econômicas da população e também à oferta e qualidade dos serviços de saúde. Apesar
do declínio de suas taxas no Brasil, nas últimas décadas, ela ainda se apresenta elevada quando comparada a outros países e há uma grande
proporção de óbitos evitáveis. OBJETIVOS: Analisar a variação dos óbitos infantis por componentes e segundo os critérios de evitabilidade
preconizados para o Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil, ocorridos numa área específica do município do Rio de Janeiro (MRJ) - Área
Programática (AP) 1.0, no período entre 2007 e 2015. METODOLOGIA: Estudo exploratório descritivo e 2 quantitativo sobre a mortalidade infantil
e sua evitabilidade, considerando os óbitos de menores de um ano de residentes na área de bairros centrais do município do Rio de Janeiro, no
período de 2007 a 2015, com descrição da variação por ano e pelos triênios correspondentes a este período. Foram utilizados dados secundários
de bases dos sistemas de mortalidade e de nascimentos, com classificação das causas de óbitos segundo Lista de Causas de Mortes Evitáveis por
Intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil. RESULTADOS: Houve aumento de óbitos infantis em 2015 na área, diferente da diminuição da
média no município. Analisando-se por triênios a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) na AP 1.0 e no MRJ, observamos redução de suas taxas em
relação a todos os seus componentes, considerando-se o primeiro e último triênio. A TMI na AP 1.0 em 2015 era de 14,4 óbitos infantis por mil
nascidos vivos, superior a do município, no mesmo ano, que foi de 12,1 óbitos infantis por mil nascidos vivos. Na proporção de Baixo Peso ao
nascer, observa-se um decréscimo de 11,6% de nascimento de crianças com baixo peso (< 2500g) na AP 1.0, o maior decréscimo entre as áreas
programáticas do município, no período estudado. Os nascimentos de filhos vivos de mães adolescentes diminuíram na área estudada e também
em todas as demais áreas do município ao longo do período analisado. Em 2015, a AP 1.0 apresentou 71,6% dos óbitos por Causas Evitáveis por
intervenções do SUS. Houve redução de suas TMI nos triênios estudados, sendo a maior redução devida às Causas Mal Definidas (redução de
32,1%). DISCUSSÃO: Na AP 1.0, no final do período analisado, a TMI que se relacionou às causas evitáveis de óbitos infantis, principalmente às
causas “reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação” (35,8% do total), mostra a importância da atenção à saúde da gestante, na
assistência Pré Natal da Atenção Primária e na rede de serviços. Embora tenha ocorrido uma redução da Mortalidade Infantil no MRJ e também na
AP1.0, no período estudado, ainda se observa uma proporção importante de Causas Evitáveis por Intervenção do Sistema Único de Saúde,
relacionadas aos óbitos infantis.
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RESUMO
O presente estudo a respeito da construção social do preconceito teve como objetivo averiguar como as notícias, de casos policiais, são
apresentadas aos leitores. Analisaram-se 27 reportagens entre os anos de 2015 a 2018 dos seguintes veículos de impressa: G1, R7, Jornal Extra, O
Dia, Folha de São Paulo e UOL. Foi dado preferência as matérias jornalísticas do Rio de Janeiro e buscou-se trabalhar com os meios de
comunicação da grande imprensa, excluindo os jornais regionais e de menor circulação. As manchetes receberam maior destaque, por serem estas
que convocam o leitor para apreciar o restante da matéria. Aproximadamente, 82% dos casos analisados empregaram os termos “condenado”,
“traficante” e “menor” em relação ao negro de baixa renda morador de comunidade. Quanto ao sujeito branco de classe média, foram utilizadas
as palavras “suspeito”, “fornecedor de drogas” e “estudante”. O primeiro, não faz distinção entre os indivíduos e não abre para a possibilidade de
mudanças, enquanto que o segundo já é apresentado como algo possível de ser revertido, o que contribui para a disseminação da ideia de
inferioridade do pobre na sociedade, colaborando para a sua marginalização. Contudo, foi observado, que as reportagens não fazem menção
direta a cor da pele dos indivíduos e isso só é possível de ser identificado através de imagens relacionadas aos mesmos. Após analisar o conteúdo
das reportagens, percebeu-se que a utilização dessas expressões aparece associada ao público no qual ela se refere, revelando que a mídia não foi
imparcial ao relatar os acontecimentos, já que faz distinção entre os sujeitos de classes sociais e etnias diferentes, o que pode estar colaborando,
inclusive, para os processos de racismo e exclusão. Entendendo como a grande mídia exerce influência sem se posicionar como ator político,
buscou-se pensar em como a psicologia pode estar atuando na desconstrução de determinados paradigmas impostos, visando contribuir para a
formação de uma sociedade mais justa e igualitária.
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RESUMO
Este estudo apresenta uma análise da conversa de jovens com Transtorno do Espectro Autista – TEA – tendo como categoria de análise a empatia
e a cortesia linguística. O objetivo consiste em analisar o trabalho das faces dos autistas, a partir dos estudos de Goffman (1967), e as estratégias
de cortesia como mecanismos de interação social. Buscou-se, realizar uma etnografia do cotidiano deles, observando suas conversas com outros
autistas e com não autistas Além dos nossos sujeitos de pesquisa, jovens autistas, contamos também com os colaboradores da instituição, com
pessoas que convivem e interagem efetivamente com os mesmos, assim como os profissionais que os acompanham. O Transtorno do Espectro do
Autismo-TEA é um transtorno permanente e crônico. Percebe-se que os autistas adultos, quase sempre, não conseguem levar uma vida com
independência e autonomia. Talvez porque eles não tenham sido diagnosticados precocemente; o que deve ter comprometido ainda mais o
desenvolvimento de seu processo cognitivo, pragmático e discursivo, bem como a sua vida social, educacional e profissional. Nos últimos anos, os
diagnósticos de autismo têm aumentado, ampliando, em consequência, o número de estudantes nas escolas, gerando a necessidade de novos
entendimentos sobre o processo de formação, a fim de promover a inclusão desses sujeitos. Nesse cenário, nasceu a Casa da Esperança, lócus
deste trabalho de pesquisa. Trata-se de um espaço de acolhimento e inserção de autistas, de preparação profissional, treinando de professores da
rede pública e privada de ensino, e de um movimento de luta pela saúde, educação e dignidade de pessoas autistas. Adotamos como referencial
teórico básico os trabalhos de Goffman (1967), Brown; Levinson (1987), Leech (1983), assim como Austin (1962) a partir da concepção de
linguagem da Nova Pragmática Rajacopalan (2010, 2014). O projeto está inserido em um projeto maior e visa fortalecer as práticas de letramento
com os autistas, já autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.Como resultado parcial de nossos estudos, constatou-se que
os autistas usam, quando querem, as estratégias de cortesia linguística, realizando um trabalho com as faces, como forma de interagir
socialmente. Verificou-se que eles não estão totalmente alheios aos acontecimentos que os circundam, bem como não vivem no mundo de forma
isolada, nem tampouco nunca olham nos olhos. São diversos e heterogêneos com especificidades dependendo do grau de comprometimento e da
categorização do autismo. Há autistas inteligentíssimos e que interagem socialmente, mesmo de forma diferente. São corteses quando almejam
ser.
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RESUMO
O Transtorno de Ansiedade Social (TAS) é classificado como um problema frequente que atinge cerca de 12,1 % da população, atrapalhando nas
relações interpessoais dos sujeitos, no quesito de criação de vínculos, das atividades de socialização e exposição à ambientes de trabalhos. O
tratamento a partir da realidade virtual juntamente das intervenções práticas da Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), tem evidenciado uma
evolução, e resultados significativos na diminuição progressiva do quadro de sintomas de ansiedade social nos sujeitos. OBJETIVO: analisar a
eficácia do tratamento a partir da exposição gradual à realidade virtual, com base na Terapia Cognitivo-Comportamental em indivíduos com
sintomas de Transtorno de Ansiedade Social. METODOLOGIA: trata-se de um estudo descritivo de revisão de literatura na base de dados PUBMED,
com os seguintes descritores: social anxiety OR social phobia, AND cognitive behavioral therapy OR virtual reality exposure therapy, utilizando-se
diferentes combinações. Os critérios de inclusão da pesquisa foram artigos científicos disponíveis na íntegra online, dos anos de 2013 a 2017,
publicados na língua inglesa. Os Critérios de exclusão da pesquisa foram estudos científicos que correlacionassem outras patologias a temática da
Ansiedade Social. RESULTADOS: foram encontrados 29 (vinte e nove) artigos científicos, porém, apenas 15 (quinze) artigos atenderam aos critérios
de inclusão da pesquisa. Após a avaliação de resumos e leitura na íntegra apenas 06 (seis) artigos científicos atenderam aos critérios de
elegibilidade, e constituem a amostra do estudo. DISCUSSÃO: As análises dos resultados dos artigos científicos evidenciaram que a Terapia
Cognitivo-Comportamental incorporada à Realidade Virtual, trouxe melhores resultados do que a Terapia In Vivo, na redução dos sintomas de
ansiedade social, melhorando os quesitos da fluência verbal, diminuição do estresse causado pelo medo e das crenças disfuncionais do Transtorno
de Ansiedade Social, destaca-se que, o tratamento oferece ao terapeuta, um modelo mais prático e fácil de inserir o paciente em um ambiente
virtual computadorizado e controlado que oferta condições para uma rápida melhora na redução dos sintomas do que o da Terapia In Vivo, que
requer um local específico. CONCLUSÃO: verificou-se que a utilização da exposição gradual à realidade virtual oferece aos pacientes subsídios para
o enfrentamento da ansiedade e do medo presente diante do estímulo temido. Constatou-se que o método promove a diminuição da ansiedade
social nos sujeitos, eliminando as dificuldades de falar em público, sair para festas, se posicionar em uma reunião, procurar um emprego, criar
laços afetivos e participar de processos seletivos.
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RESUMO
Por muitos anos a loucura tem estado presente em debates seja dentro da psicologia ou na sociedade mais ampla. Houve épocas em que
ocorreram intensas discriminações, outras de conscientização que o louco também precisa de uma vida digna e de respeito como todos. Tendo a
saúde mental como uma ampla área da psicologia, é necessário que, além de profissionais capacitados no campo, haja uma melhor compreensão
entre os estudantes do curso, sejam eles iniciantes ou que já estão prestes a se formar. A pesquisa “A loucura na formação do psicólogo”, com
início julho/17, dentro do Programa de Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá (UNESA) campus de Nova Iguaçu, se propõe a analisar a
percepção dos alunos de Psicologia sobre a loucura. Os procedimentos que estão sendo utilizados são questionários e grupos focais. A partir dos
questionários aplicados até este momento maio/18 pôde-se fazer alguns recortes quanto à perspectiva dos alunos sobre a loucura tendo como
referência a religião, idade, regionalidade, entre outros. O nível de escolaridade dos pais ou responsáveis dos entrevistados será o foco deste
resumo. Para isso, serão consideradas respostas relevantes para análise pais com os dois extremos de níveis de escolaridade presente na pesquisa:
analfabetos e ensino fundamental incompleto e ensino superior completo. Com base nos 247 questionários aplicados, 122 são relevantes, tendo
entre eles pais ou pelo menos um dos pais e/ou responsáveis com nível superior completo, fundamental incompleto e analfabeto. Dos 122
questionários, 42 são de alunos possuem pais ou responsável com ensino superior completo, 71 com ensino fundamental incompleto e 09
analfabetos. Foi possível observar que grande parte dos alunos que tem pelo menos um dos pais com ensino superior tem pouca noção do que
seja loucura e onde seus tratamentos ocorrem, inclusive, muitos relatam que não há tratamento e, se há, respondem somente “medicamento” ou
“psiquiatra”. Apesar de alguns bons resultados e respostas coerentes, estudantes com pelo menos um dos pais com ensino superior apresentaram
respostas mais inconsistentes comparadas com as respostas dos alunos com pais com apenas ensino fundamental ou analfabetos. Estes, apesar
de muitos descreverem loucura de forma incoerente, apresentaram respostas relativamente bem aceitas e relataram conhecimento sobre a
existência dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Apesar desta análise, não é possível inferir que o nível de escolaridade dos pais interfere
diretamente na qualidade das respostas dos alunos, descartando, assim, a presença de outros fatores externos como nível socioeconômico,
familiares com transtornos mentais, motivação para cursar psicologia, constituição familiar (pode haver alunos que não vivem com os pais ou
responsáveis) entre outros. É preciso fazer uma análise mais minuciosa e com mais questionários para, de fato, determinar se o nível de
escolaridade dos pais é um fator de influência para construção de opinião e conhecimento dos alunos sobre a loucura.
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RESUMO
O Brasil, desde a sua descoberta e colonização, é uma nação intercultural, constituído pelas mais diversas etnias: indígenas nativos, portugueses,
africanos, espanhóis, italianos, japoneses, etc. Esta pesquisa pretende estudar o fenômeno migratório, a fim de compreender quais as implicações
de se sair de seu país de origem, fixar-se em um novo país e criar novas raízes e, mais especificamente, quais as implicações dos processos de
aculturação e de adaptação sociocultural na formação da identidade dos imigrantes italianos e seus descendentes, radicados em Nova Friburgo.
Seu Objetivo Geral é a investigação de como a relação entre memória, espaço e acontecimentos vividos ancoram lembranças, identidades e
pertencimento narrados. E seus Objetivos Específicos compreendem a identificação de como a memória produz sentidos acerca de experiências do
lugar, constitui configurações identitárias e o senso de pertencimento dos imigrantes italianos e seus descendentes, habitantes de Nova Friburgo,
através de suas narrativas acerca das lembranças da vida no seu país de origem e no local de acolhimento; investigar, por meio de suas narrativas
acerca de e suas experiências de aculturação e formação de redes sociais no local de acolhimento, as implicações psicológicas nos processos de
aculturação psicológica entre os imigrantes italianos e seus descentes, moradores em Nova Friburgo, assim como, as relações intergrupais em
grupos sociais. Dentre seus procedimentos metodológicos, destacam-se a pesquisa qualitativa, realizada através de trabalho de campo, utilizandose a observação participante, pesquisa documental e entrevistas grupais, adotando-se a concepção etnometodológica (COULON, 1995), com o
intuito de compreender os entrevistados através de seu ponto de vista e conhecer as suas interpretações dos fatos e acontecimentos narrados. A
Metodologia de Análise de dados consistirá na Análise Temática das Narrativas, descrita por Reissman (2008). Como resultados, espera-se que os
participantes da pesquisa vivenciem um reflexo destas narrativas em suas identidades e no senso de pertencimento, uma vez que há um
entrelaçamento entre memórias, narrativas e configurações identitárias, as quais são concebidas como dinâmicas e construídas socialmente. Em
segundo lugar, podemos inferir o fortalecimento ou tessitura de redes sociais entre esses imigrantes e suas consequências para a autoestima e
identidade. Tenciona-se ainda, a possibilidade de se ressaltar a integração destes sujeitos à cultura local, contribuindo para o senso de
pertencimento ao lugar e reafirmando a importância de sua contribuição sociocultural para a região. E, por fim, visa-se a troca intercultural com os
demais habitantes da região, proporcionando-lhes uma ampliação de suas redes sociais e o desenvolvimento ou ampliação do senso de
pertencimento. Ressaltamos que até o presente momento, os pesquisadores estão fazendo levantamento bibliográfico e territorial, com o intuito
de identificar os imigrantes italianos de primeira e segunda geração habitantes em Nova Friburgo, para posteriores entrevistas focais.
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RESUMO
Por toda a história humana a loucura tem estado presente nas artes, na literatura, no senso comum e no discurso coloquial de todas as classes
socioeconômicas. No Brasil somente com a Reforma Psiquiátrica, a partir dos anos 1990, entram em cena as equipes multiprofissionais
(psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros etc), que vão oferecer um olhar diferenciado para o sofrimento psíquico e a loucura, buscado
uma atuação psicossocial. Mas até hoje a discussão sobre a importância relativa de fatores sociais, psicológicos e biológicos persiste e verifica-se a
necessidade de formação de profissionais capazes de trabalhar com as pessoas que apresentam algum transtorno mental. A pesquisa “A loucura
na formação do psicólogo” se propõe a analisar a percepção dos alunos da graduação em psicologia (Universidade Estácio de Sá, campus Nova
Iguaçu) sobre a loucura e as pessoas acometidas de transtorno mental e verificar se sua formação tem alguma influência nesta percepção. Dentre
os questionários respondidos até o momento (250), 76 são de alunos do nono período. Ao serem questionados sobre o que entendem ser a
“loucura”, a grande maioria afirma ser um transtorno e/ou distúrbio mental e colocam o louco como sendo alguém que não separa a fantasia do
real. Sendo assim, um sujeito que vive fora dos padrões normativos da sociedade. Muitos citam, equivocadamente, a incapacidade total de tais
pessoas manterem algum nível de socialização e, consequentemente, viver em meio a um grupo. A perda das funções cognitivas e, até mesmo da
consciência como um todo, aparecem em seus relatos. Indo adiante, também dão exemplos que restringem à loucura a situações específicas,
pautadas em uma visão de senso comum, não adequada a alunos que estão terminando a graduação. Como dizer que o louco é quem “faz
maldade com crianças’’ e “anda pelado”. No que diz respeito as formas de tratamento, 7 graduandos responderam que não há tratamento
possível, e complementaram que apenas é possível controlar e amenizar as patologias. Quem respondeu ‘’sim’’ a pergunta (61 graduandos) citou o
uso de medicamentos, tratamento psiquiátrico, psicoterapia e atuação multiprofissional. Tivemos ainda aquelas que responderam que ter ou não
como tratar sempre dependerá da patologia em questão. Já em relação ao local adequado para realizar o tratamento, diferente do observado nos
alunos dos primeiros períodos, que também participaram da pesquisa, a frequência com que esses alunos falam de interversões públicas, como os
centros de atenção psicossocial (CAPS) e os centros de referência especializada de assistência social (CREAS), é muito maior. Os estudantes citaram
pelo menos um desses, além dos hospitais psiquiátricos e as clinicas terapêuticas. Ao questionados sobre a possibilidade de o louco sofrer algum
estigma ou preconceito, 63 dos entrevistados afirmaram que existe essa possibilidade. E justificaram que isso ocorre por causa do nível de
periculosidade que tais indivíduos aparentam ter, o que leva as pessoas a se afastarem, e também pela maneira singular de pensar e agir, o que os
faz serem excluídos e ignorados, até mesmo por familiares. A pesquisa ainda está em andamento, mas como se pode perceber, os dados mostram
o quanto o conhecimento a respeito da saúde mental, por parte dos estudantes que estão a um semestre de terminar a graduação, ainda é
superficial e incompleto. Tivemos aqueles que nos deram respostas mais elaboradas, mas essas respostas acabaram por serem estatisticamente
insignificantes. É evidente que a psicologia não se resume apenas a saúde mental, e que não são todos que irão atuar na área, mas por ser tratar
de uma temática tão marcante e constantemente associada ao curso, é de se esperar mais. Por isso, por meio desse trabalho, e de todas as
informações coletadas, espera-se que o conhecimento adquirido contribua para a mudança ou inclusão do tema mais amplamente na graduação,
visando a formação de profissionais mais conscientes e esclarecidos a respeito.
X Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Psicologia

376

Título:

A PERCEPÇÃO DA LOUCURA PARA OS ESTUDANTES DE PSICOLOGIA DO PRIMEIRO PERÍODO

Autor(es) Stephany Reis Vale; Larissa Diniz de Pontes Matrícula
E-mail para contato: stephanyreis2@hotmail.com
Palavra(s) Chave(s): saúde mental, loucura, psicologia

375

IES: UNESA

RESUMO
A pesquisa “a loucura na formação do psicólogo” tem como objetivo analisar a percepção dos estudantes de psicologia dos primeiros e últimos
períodos da Universidade Estácio de Sá – Nova Iguaçu – a respeito da loucura e verificar se a sua formação tem alguma influência nesse processo.
Os dados foram coletados através de questionários, com perguntas sobre: o motivo pelo qual ele escolheu este curso, quais disciplinas do seu
curso abordam a temática da loucura, o conceito de loucura para ele, se existe algum tratamento para a loucura e o lugar ideal para isto, e se o
louco sofre algum estigma ou preconceito. Os dados aqui analisados se referem as respostas de 82 estudantes do primeiro período do curso.
Compreendemos que os alunos iniciantes de qualquer curso não têm uma linguagem técnica a respeito de assuntos acadêmicos, visto que muitos
acabaram de sair do ensino médio ou de um longo recesso longe das salas de aula, portanto não esperávamos resultados muito diferentes do que
se encontra fora das universidades. Ainda assim, as informações coletadas trazem algumas questões intrigantes. Uma delas: o conceito de loucura
para estes estudantes. Muitos têm uma ideia incipiente a respeito do assunto, alegando que a loucura é: “perder a razão”, “matar os pais”, “um
estuprador por não ter compaixão a uma criança” e assim por diante. Outros admitem não possuir capacidade acadêmica para explicar o conceito.
Nota-se que o estereótipo de periculosidade e incapacidade ainda é atrelado à loucura. A respeito dos tipos de tratamento para a loucura, a
maioria responde que existe um tratamento, mas não souberam explicar qual é. Os poucos que citaram, se limitaram em dizer que o tratamento
deve ser feito através de fármacos (não especificaram quais), por psiquiatras, psicoterapia e intervenção de equipes multiprofissionais. Outro dado
relevante diz respeito aos locais mais indicados para o tratamento de pessoas com transtornos mentais. Apenas três alunos citaram os Caps
(Centro de atenção psicossocial), enquanto a maioria fala sobre internação em hospitais psiquiátricos. Em relação ao estigma ou preconceito que
o louco sofre, a maior parte diz que eles sofrem preconceito e estigma, porém não souberam explicar quais. Os poucos que falaram sobre o
assunto trataram estes termos numa sinonímia. Eles argumentam que o louco sofre pela falta de respeito e medo da população, são rotulados,
ignorados e excluídos da sociedade. Com base nas informações coletadas, concluímos que os estudantes do primeiro período de psicologia, assim
como a população em geral, têm pouco conhecimento sobre a loucura e seus tratamentos. Devido a este fato, deveria existir um maior
investimento nas políticas de saúde mental, principalmente no que diz respeito ao acesso à informação às grandes massas, uma vez que elas têm
pouco conhecimento sobre o tema, assim, reforçando estereótipos e fazendo um pré-julgamento sobre esta parcela marginalizada da população.
No que diz respeito a graduação, é imprescindível que esse tema seja mais abordado nos cursos da saúde, visto que os profissionais da área lidam
com pessoas com algum tipo de transtorno mental grave quase todos os dias e muitos não sabem lidar com este público.
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RESUMO
A Psicologia no campo da Educação faz-se presente na formação do psicólogo desde o início da regulamentação da profissão, em 1962 (Lei 4.119).
Desde então, muitas revisões e reformulações epistemológicas, teóricas e metodológicas ocorreram nos cursos de formação, em especial a partir
da década de 1980, os quais decorreram em mudanças na atuação do psicólogo escolar. As principais críticas versavam sobre o modelo clínico de
atuação e psicométrico de avaliação introduzidos nos espaços escolares, os quais psicologizavam, rotulavam e culpabilizavam alunos e famílias por
problemas que demandavam – também - um olhar sócio-cultural.Todavia, apesar de debates e embates, pesquisadores como Santos e Toassa
(2012) revelam ainda haver psicólogos que atuam de forma psicologizante, excludente, segregadora, inadequada, com práticas que não
possibilitam uma atuação centrada na real atividade que um psicólogo deve exercer na escola, isto é, interdisciplinar, crítica e mediadora das
relações entre escola, família e comunidade, valorizando a esfera psicossocial. Tendo em vista este cenário, foi elencada a seguinte pergunta de
pesquisa: como os psicólogos escolares atuantes em Aracaju/Se operam no contexto da Educação Básica? Sendo assim, o objetivo da presente
pesquisa foi analisar a prática profissional de psicólogos atuantes em escolas de Aracaju/SE. Como caminho metodológico, foi realizada uma
pesquisa de campo, descritiva e qualitativa, tendo como público alvo 10 psicólogos escolares, todos provenientes de escolas privadas, tendo em
vista que somente este público aceitou participar da investigação. Foi utilizado como instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada, sendo os resultados analisados a partir da Análise Textual Discursiva. Como resultado, observou-se que os psicólogos entrevistados
não conhecem a Resolução 13/2007 do Conselho Federal de Psicologia, a qual direciona as atividades que o psicólogo deve exercer na escola.
Também ficou clara a prática profissional direcionada ao modelo clínico, tendo como foco o estudante (visto como problema), em detrimento de
atuar de forma sistêmica, pensando em todos os segmentos do sistema educacional que participam do processo de ensino- aprendizagem,
considerando as características do corpo docente, do currículo, das normas da instituição, do material didático, do corpo discente e demais
elementos do sistema. A atuação dos entrevistados não ocorre de forma preventiva – em especial pensando na saúde mental de docentes e
discentes -, mas interventiva, com foco no estudante, a fim de adaptá-lo ao sistema escolar. Ao serem questionados sobre os motivos que os
levam a atuar da forma como agem, culpabilizaram o curso de formação por não fornecer estágio na área e os gestores escolares, por não
possibilitar uma atividade com foco preventivo, bem como a reduzida carga horária de trabalho semanal (entre 20h e 25h). Os relatos
denunciaram a escassa importância conferida à psicologia na escola, seja por gestores, seja pelos próprios psicólogos, que não demonstraram
interesse em investir em conhecimentos relacionados à interface psicologia-educação, com vistas aprimorar sua prática. As discussões versaram
tanto sobre críticas à formação inicial no que concerne à disciplina e estágio em Psicologia Escolar, quanto à ênfase na importância da formação
continuada para que o profissional possa operar de forma condizente com seu papel profissional, indicando possibilidades de ação no sentido da
construção de espaços formativos grupais. Tais discussões estão apoiadas em autores como Bray (2015); Schwede (2016); SOUZA (2013); Maia
(2017), entre outros. A presente pesquisa cumpriu seu papel tanto de evidenciar os desafios da psicologia escolar em Aracaju/Se, quanto de
enaltecer sua importância para a Educação Básica.
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RESUMO
A incessante busca da apreensão do adoecer direciona para antigos pensamentos relativos à fusão corpo-mente. Segundo Hipócrates é
“necessário que o médico ajude o doente a combater sua doença”, ou seja, no momento em que o homem torna-se parte principal no processo da
doença e do adoecer, dividindo-a através do contexto sócio-histórico e cultural, com quem dele irá cuidar. Para ele o médico sozinho não derrota a
doença, mas sim médico e paciente. Desde Freud é possível observar em abundantes estudos e pesquisas demonstrando o número amplo de
fenômenos somáticos dentro da clínica. Existem duas fases sobre o fenômeno, na primeira é preciso voltar ao inconsciente como estrutura de
linguagem. O sintoma é um significante, em uma metáfora, seria o poder da palavra refletido no corpo; uma mensagem a ser decifrada vinda do
real. Essa mensagem é dada pelo mecanismo do suposto saber, adquirido em análise, uma vez que sem este, o sintoma não aparecerá, sendo o
corpo apenas repositório de seu próprio gozo. A segunda fase é a combinação entre o sintoma e fantasma, impera o objeto a e a sua articulação
com o Real, por meio do sintoma e o gozo. Destaca-se a pulsão e a modulação do sintoma como repetição. A ligação entre sintoma e o corpo será
por meio do fantasma, da qual o complemento corporal é fornecido pelo objeto a. Desde a descoberta da histeria até os dias atuais os consultórios
são tomados por pacientes na busca de uma etiologia para seu sintoma. No entanto somente depois de esgotadas todas as tentativas da medicina
tradicional em desvendar a causa, e por muitas vezes não serem orgânicas, acabam assim por encaminhá-los aos psicólogos. Percebe-se, portanto,
a necessidade de explanação do construto com o objetivo de evidenciar como o corpo é afetado pelo psiquismo nos fenômenos de corpo da
contemporaneidade. O presente estudo tem como objetivo evidenciar como o corpo é afetado pelo psiquismo nos fenômenos de corpo da
contemporaneidade; investigar a incidência dos processos civilizatórios sobre os fenômenos corporais; demonstrar a força do corpo no processo
de cura ou atenuação dos fenômenos nos pacientes somatizadores e investigar o caráter enigmático das afecções somáticas, uma vez que tal
compreensão pode fortalecer o conhecimento do humano de maneira integral, rompendo a dicotomia mente-corpo. Em psicanálise o método
mais utilizado, devido à sua subjetividade, é o de narrativa de literatura: o saber inconsciente deve ser construído, não sabido. Os resultados dessa
delegação e criação do saber são os constructos teóricos e compreendem o objeto norteador da pesquisa. Foram estudados alguns artigos e livros
e selecionados conceitos de forma a explicar como acontecem os fenômenos psicossomáticos e pesquisar como ele aparece na
contemporaneidade. A pesquisa, ainda em andamento, obteve como resultados, a imposição cultural de uma dominação da sociedade em direção
à realização de suas ordens, como fator importante. Uma das desvantagens da cultura é a sublimação, que é a renúncia das pulsões, seja ela pelo
recalcamento, opressão ou qualquer outra forma. A não compensação dessa economia libidinal pode gerar diversas desordens. Na literatura lida
até o presente momento, observa-se que na cultura, nas ideologias religiosas, dentre outras a importância da propagação da necessidade do
sujeito ser chamado à desalienação e se subjetivar e se responsabilizar de acordo com seus desejos, não obstante, se rebelando ou se contrapondo
de forma arbitrária à moral, porém dando mais ênfase às suas demandas desejantes em todas as esferas de vida, na qual é chamada de ética da
psicanálise. Certamente o presente estudo não possui o intuito de esgotar o tema em questão, porém é relevante que se ressalte que estudos
como este devam ser mais explorados principalmente na questão da humanização da medicina tradicional, de modo a promover a visão de sujeito
em seu contexto biopsicossocial.
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RESUMO
A família acolhedora no Brasil pode ser entendida como uma política pública cujo objetivo principal é proteger crianças e adolescentes em situação
de violação ou omissão de direitos, primando pela reintegração familiar quando possível e seguro. Ela está regulamentada no Estatuto da Criança e
do Adolescente como prioridade antes de qualquer tentativa de institucionalização. Esta modalidade protetiva remete a um ambiente familiar
voluntariamente disponível para receber, temporariamente, crianças ou adolescentes que precisam ser afastados de seu núcleo de pertencimento.
A família se compromete a acolher, por meio de convívio familiar mais individualizado, a partir da prestação de cuidados alinhados com as
demandas afetivas, psicológicas e sociais do acolhido. Além disso, precisa contribuir para o breve retorno daqueles que passarem por sua
residência. Os acolhedores não são candidatos a adoção e não recebem remuneração por tal serviço, apenas uma ajuda pecuniária ou material
para as necessidades do acolhido. A proteção dos mesmos é o primeiro motivo de intervenção judicial já que esta alternativa jurídico-social é
utilizada em situações caracterizadas por alta complexidade. O presente artigo pretende problematizar a utilização do acolhimento familiar como
estratégia para algumas crianças e entender porque a reunificação e reintegração familiar têm sido desafiadoras para os profissionais envolvidos
no processo. Para tanto, foi realizada investigação em parceria com técnicos de um Serviço de Família Acolhedora e da Vara da Infância, Juventude
e do Idoso de um município situado no Rio de janeiro. Utilizamos a metodologia da análise de conteúdo proposta por Bardin no tratamento dos
dados coletados por meio das entrevistas semiestruturadas. Os depoimentos foram transcritos e realizadas leituras flutuantes no intuito de
aprofundamento do conteúdo e preparação do material. Na fase exploratória, foram codificadas as unidades de registro e numeradas segundo a
regra da contagem de sua emergência. O conteúdo foi classificado de acordo com o critério de semântica e as categorias divididas e agregadas. Em
seguida, eleitas subcategorias nas quais os dados foram agrupados de maneira semelhante em cada unidade de análise. Trouxemos a história de
Laura no intuito de ilustrar e discutir os resultados da pesquisa. O “tempo” surgiu como a categoria mais importante no processo de retorno da
menina. Observamos que ele pode ser curto ou longo demais para os bons resultados do trabalho. Tempo de ação reflete, na voz dos
entrevistados, a preocupação (ou melhor, a tensão) de saber se o momento de retorno da criança para sua família de origem é aquele – estimado
pela equipe profissional – ou se ele não acontecerá. Traz consigo o desafio da imparcialidade aliado ao superior interesse da criança. Saber sobre o
tempo de ação preciso é crucial e envolve responder a questões muito difíceis tais como o tempo da família, o tempo da Justiça, o tempo da
criança e como conciliar esses tempos em um parecer, uma indicação, uma decisão. Como mediar o tempo do possível e do provável para a
tomada de decisões que modificam, por vezes, radicalmente a vida das crianças e famílias em atendimento. Assim, apontamos para a necessidade
de maior entendimento sobre o acolhimento familiar e suas interfaces, assim como, a premência de reflexão a respeito do o processo de
reintegração familiar. Este, precisa ser compreendido como uma ação singular e longitudinal atravessada por tempos justificáveis pela justiça, mas
subjetivos no que tange ao refazimento individual.
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RESUMO
Na sociedade atual, adolescentes em conflito com a lei são vistos como marginais, sendo atribuída a eles culpa pelas condições de vida que estão
associadas ao desencadeamento do ato delituoso. O que ainda se observa é a difusão do pensamento de que a pobreza e a miséria levam o sujeito
a praticar um ato infracional. Neste projeto, a realidade vivida por esses jovens não é pensada apenas como uma mera decorrência de fatores
socioeconômicos, pois consideramos que há uma carência maior aí colocada e podemos pensar isso a partir da seguinte constatação: nem todas as
crianças e adolescentes pobres que vivem em precárias condições afetiva e financeira praticam furto ou roubo. Além disso, existem aquelas
situações em que a família passa pela mais absoluta miséria e, mesmo assim, consegue oferecer, ao menos, o mínimo laço afetivo, de solicitude
dos pais. Partindo desse pressuposto pretendemos neste projeto abordar como afrouxamento e dispersão do vínculo familiar dos adolescentes
pode ser um determinante da relação conflituosa com a lei. Diante dessa situação, pela via da psicanálise, interrogamos sobre as implicações do
sujeito adolescente no seu ato, tais como o furto, o roubo, o uso de drogas ilícitas. Considerando a premissa de que o ato infracional na
adolescência (aqui considerado sujeito entre 12 e 18 anos incompletos) está referido a uma lei simbólica, à inscrição da função paterna, a nossa
proposta consiste em, sobretudo, procurar entender até que ponto cada delito se inscreve para o sujeito adolescente como um apelo à lei, ao
Outro como alteridade, como norteador para suas ações. Interrogamo-nos sobre que apelo seria esse e a quem se destina: se ao Estado, à
população ou à figura parental. Assim, nosso objetivo é analisar os determinantes sociais e psíquicos manifestos nos jovens em conflito com a lei.
Orientada por essa questão e convictos de que a psicanálise muito tem a contribuir na intervenção dos problemas inerentes à atualidade, é com
este referencial teórico que pretendemos desenvolver esta pesquisa. As medidas socioeducativas aplicadas a esses casos por vezes são ineficazes,
permanecendo esses jovens internados em instituições sem um tratamento adequado que lhes possibilite uma reinserção social. O que a prática
cotidiana revela é a possibilidade de realizar uma escuta diferenciada, a saber, uma escuta do sujeito adolescente na singularidade de suas
histórias, de modo a possibilitar que cada um pudesse repensar e rescrever seu percurso. Acreditamos que se os adolescentes pudessem ser
escutados em sua difícil existência, isso poderá ajudar-lhes a construir novas formas de laço social. Assim, o instrumento principal de trabalho é a
entrevista semiestruturada utilizada para levantar dados, identificar a percepção dos adolescentes em relação à sua família, aos magistrados, aos
funcionários da instituição onde são abrigados. Após realização das entrevistas será feita uma análise detalhada e criteriosa do material coletado
com vistas à elaboração de relatório, publicação de artigos e proposta de intervenção que vise um resgate da cidadania e da condição de sujeito de
direito dos adolescentes em conflito com a lei. O presente projeto encontra-se em desenvolvimento, as entrevistas ainda não foram realizadas,
mas a pesquisa bibliográfica inicial revela que os jovens que se encontram em posição de desafio a lei necessitam estabelecer novas formas de laço
social e pretendemos com as entrevistas encontrar possíveis caminhos para reestabelecer o laço. Conceber o adolescente em conflito com a lei, no
âmbito da esfera psíquica, implica repensar as iniciativas que enfocam esses jovens como delinquentes, desajustados, perversos em relação ao
sistema social vigente e em acreditar que o seu potencial de rebeldia e agressividade não deve ser simplesmente reprimido, mas escutado e
canalizado para a construção de um laço que lhes possibilite ser incluídos em uma sociedade mais justa.
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RESUMO
O consumo de excessivo de álcool pode ser considerado como um dos principais problemas de saúde pública do Brasil e do mundo. A dependência
de álcool é uma das suas consequências mais graves, sendo o seu tratamento de difícil manejo. Neste contexto, intervenções precoces, destinadas
aos usuários de risco, apresentam evidências como recursos para evitar o agravamento dos casos. As intervenções breves baseadas em entrevista
motivacional são propostas como um destes métodos de prevenção, sendo focada na redução do consumo de álcool e capaz de prevenir
problemas futuros. Apesar destas intervenções serem tradicionalmente oferecidas de forma presencial, existem estudos demonstrando que a sua
disponibilização por internet também é efetiva e contribui para o aumento da cobertura populacional destas intervenções. O Álcool & Saúde é o
primeiro programa de código-aberto e de sessão única, orientado a ofertar por internet intervenções breves para redução do consumo de álcool.
Através do acesso ao site qualquer pessoa pode de forma gratuita fazer a avaliação do seu consumo, assim como está habilitado a conhecer
estratégias que podem ajudar na redução do consumo. O presente trabalho teve como objetivo analisar o perfil dos usuários que acessaram o
Álcool & Saúde durante o período de um ano, compreendido entre junho de 2016 até junho de 2017. Através dos dados registrados on-line
detectou-se características referentes ao perfil de recrutamento e origem dos acessos (Facebook, Google e outras fontes), consumo de álcool
(número de doses consumida e padrão de consumo), aspectos socioeconômicos dos usuários (sexo, idade, escolaridade e status ocupacional),
assim como indicadores da adesão à intervenção (tempo de uso, construção de metas e uso de ferramentas). A linguagem de programação R foi
utilizada para criar o acesso ao banco de dados da intervenção em MySQL, assim como os scripts de análise estatística dos resultados. As
estratégias de recrutamento adotadas foram capazes de atrair 30.158 visitantes, destes um total de 22.258 iniciaram sua avaliação do consumo de
álcool, sendo que 94,2% faziam consumo de bebidas alcoólicas. Atendiam aos critérios de inclusão inicial um total de 14.263 participantes que
receberam o retorno dos seus resultados e foram convidados à utilizarem a intervenção. Um total 610 participantes aceitaram participar do
programa completo. Na próxima fase deste estudo, uma análise de regressão logística múltipla será utilizada para analisar a associação das
variáveis de estudo como preditoras da adesão ao programa. Espera-se que este estudo contribua para o melhor entendimento destas
intervenções e que de modo específico a origem dos acessos seja uma variável preditora de adesão ao programa, moderada por características
sócio demográficas como idade, sexo e escolaridade.
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RESUMO
Os Transtornos de Ansiedade (TA) compreendem, de modo geral, um medo crônico e acentuado com relação a eventos futuros, que compromete
sobremaneira o desempenho dos indivíduos em situações cotidianas como o trabalho, a escola e as interações sociais. Em termos evolutivos, o
medo é a resposta emocional do organismo frente a uma ameaça iminente. Todavia, quanto esse medo torna-se irreal e gera prejuízos
significativos na funcionalidade do indivíduo, a experiência pode se tornar patológica. Os sintomas fisiológicos mais comuns relacionados à
ansiedade são taquicardia, sudorese, inquietação, tremores, insônia e dificuldade de concentração. O Transtorno de Ansiedade Social (TAS) é uma
categoria dos TA, que pode ser verificado em sujeitos com um esquema desadaptativo de medo e ansiedade perante situações nas quais esteja
exposto a avaliações de outras pessoas ou interações sociais. Alguns dos prejuízos causados pelo Transtorno de Ansiedade Social já estão bem
consolidados na literatura. Diversos autores investigaram as implicações do TAS em situações específicas da vida, como na área profissional,
acadêmica e social. É consenso entre os indivíduos acometidos pelo transtorno que o desempenho em atividades cotidianas foi seriamente
prejudicado devido à sua condição clínica. O presente estudo objetivou analisar o perfil clínico e a prevalência de sintomas do TAS em estudantes
universitários. Para tanto, utilizou-se uma amostra composta por estudantes dos cursos de Psicologia, Ciências Sociais, Geografia, História e
Economia da Universidade Federal Fluminense – Campos dos Goytacazes. Na primeira fase da pesquisa, os participantes preencheram a Escala de
Ansiedade Social de Liebowitz, a qual avalia a ansiedade presente em 24 situações sociais. A segunda etapa compreendeu uma entrevista clínica
semiestruturada, a fim de coletar informações como sexo, idade, uso de medicamentos psicotrópicos e comorbidades. Os resultados parciais deste
estudo apontam uma prevalência de 85,72% da amostra com uma pontuação que sugere algum nível de ansiedade social. Além disso, foram
encontradas diferenças nos escores entre os sujeitos sem diagnóstico prévio e aqueles com comorbidades. Na comparação entre cursos, também
houve diferenças nas médias da escala, com destaque para o curso de História (média de pontuação = 64,29). Evidencia-se que a prevalência dos
sintomas nesta amostra preliminar foi superior em relação aos estudos que tratam do Transtorno de Ansiedade Social na comunidade em geral.
Isso nos traz de alerta para as possíveis variáveis que possam contribuir para esse aumento, assim como para a necessidade de um olhar mais
cuidadoso para possíveis ocorrências desse transtorno no meio universitário.
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RESUMO
O suicídio é o ato deliberado de matar a si mesmo, sendo considerado muitas vezes violento e inesperado com comportamentos de destruição da
própria vida, envolvendo três categorias: ideação suicida, tentativas e suicídio consumado. Compreende-se que possa haver uma gradatividade
nestes comportamentos, iniciando-se pela ideação, e culminando no ato em si com as tentativas entre estes. Uma alternativa para se investigar a
ideação suicida tem sido os motivos ou razões para viver, pois compreende-se que este construto seria um considerável preditor da ideação,
sendo encarado como preventivo à consumação do suicídio. Com esta finalidade foi desenvolvida a Escala de Razões para Viver (Reasons for Living
Scale) como solução metodológica para o estudo da ideação suicida. No Brasil o instrumento passou inicialmente por um procedimentos de
tradução e retro-tradução sendo necessários estudos para validar as estruturas existentes. Diante dessas informações observa-se a importância de
estudos cada vez mais aprofundados não somente sobre a ideação, mas de instrumentos de mensuração do construto. Isto posto, este estudo tem
como objetivo verificar a relação entre razões para viver e eventos de vida recentes em uma amostra de estudantes universitários. De modo
específico, pretende-se investigar a presença de ideação suicida nesta amostra, a partir das razões para viver e buscar por evidências de
fidedignidade ao instrumento utilizado. Participaram da pesquisa 104 estudantes de Psicologia de um Centro Universitário no interior de Minas
Gerais, a maioria (73,1%) mulheres, com idade variando entre 19 e 58 anos (M = 27,62; DP = 8,39). Utilizou-se a Escala de Razões para Viver e um
questionário sociodemográfico para a caracterização da amostra, seguido dos 50 itens de Eventos de Vida de Paykel. O presente trabalho faz parte
do Projeto Guarda-chuva “Estudos Psicométricos da Escala de Razões para Viver” (CAAE 50892415.9.0000.5284) e foi ofertado como Iniciação
Científica “Razões para viver: Um estudo sobre ideação suicida”. Apenas cinco estudantes (4,8%) apresentou estar em tratamento psicológico ou
psiquiátrico para depressão. Independente destas informações 12 alunos (11,5%) relataram estar em depressão leve, enquanto três (2,9%)
afirmaram estar em depressão moderada. A pontuação mínima na RFL foi de 95, e a máxima, 276 (M = 196,75; DP = 32,73). Os que afirmaram
estar em tratamento psicológico (n = 4) emitiram média de 156,49 (DP = 26,52) na RFL, enquanto os demais (n = 100) apresentaram média de
198,36 pontos (DP = 32,02), sendo estas diferenças, estatisticamente significativas, por meio do teste t de Student (p = 0,01). A correlação de
Pearson encontrada foi de magnitude fraca (r = - 0,33; p = 0,001) e altamente significativa. Quando realizadas correlações entre os Eventos de Vida
e cada um dos fatores da RFL, somente foi encontrada magnitude significativa em “Crenças de Sobrevivência e Enfrentamento” (r = -0,43; p =
0,000). As demais dimensões não apresentaram correlações estatisticamente significativas. O índice de alfa de Cronbach, responsável por
evidências de confiabilidade, foi considerado relevantemente alto (α = 0,90) para todos os 48 itens. A análise das duas metades (split-half)
apresentou correlação de 0,55 entre as formas, com coeficiente de Spearman-Brown igual a 0,71. Foi possível, portanto, verificar relações entre
razões para viver e a presença de eventos de vida recentes, de modo que quanto mais eventos, menos razões para manter-se vivos, o que pode
relacionar-se tanto à presença de fatores de risco (presentes nos eventos assinalados), quanto à ausência de fatores protetivos. A amostra
apresentou ideação suicida entre leve e moderada, em média. Por fim, o instrumento apresentou importantes evidências de confiabilidade, porém
novos estudos são necessários para evidenciar outras qualidades psicométricas.
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RESUMO
O presente trabalho propõe uma discussão e reflexão sobre o papel do psicólogo junto à pacientes oncológicos em fase terminal. Trata-se de uma
pesquisa bibliográfica e documental, de caráter descritivo e qualitativo, que se propõe realizar uma revisão da literatura clássica, pelo olhar de
Kübler-Ross, e o estudo da literatura atual reconhecendo que a mesma é capaz de nos proporcionar um diálogo com o saber médico. Devido à
grande incidência de diagnósticos de câncer, em diversas faixas etárias, mostra-se pertinente e necessária uma reflexão sobre atuação do
psicólogo no cuidado a esses pacientes, objetivando que os mesmos tenham acompanhamento de um profissional que proporcione escuta,
acolhimento e suporte emocional frente à um diagnóstico que gera angústias e anseios quanto ao prognóstico. É notório que a participação do
profissional em Psico-oncologia se faz necessária em todas as etapas desse processo, desde: diagnóstico, tratamento, recidiva, cura e, porque não,
a terminalidade. Por se tratar de um campo pouco explorado pelos profissionais de psicologia, os estudos frequentemente são voltados para as
áreas de enfermagem e medicina, percebe-se a importância da abordagem do tema para uma melhor compreensão das formas de atuação do
psicólogo junto à pacientes oncológicos terminais. Tendo em vista que o profissional de psicologia pode auxiliar o paciente oncológico a encontrar
novas formas de manejo para lidar com o curso da doença, além de proporcionar estratégias que o auxiliem no enfrentamento e elaboração
perante a iminência de morte. De acordo com a OMS, paciente com doenças consideradas graves, progressivas e incuráveis devem receber
cuidados paliativos a partir do diagnóstico. Alguns critérios são estabelecidos atualmente, dentre eles: quando ocorre o diagnóstico; estágio da
doença em que a cura é questionável ou esgotamento de possibilidades curativas e/ou manutenção da vida e progressão da doença. No que diz
respeito à equipe de cuidados paliativos, deve ser formada por multiprofissionais que atuem de forma integrada, de maneira interdisciplinar
considerando os aspectos: físico, social, emocional e espiritual.Ao contrário do que reza o senso comum, os doentes terminais precisam, na
maioria das vezes, de maiores cuidados do que os doentes “curáveis”, sendo que uma das necessidades especiais seria a disposição de
acompanhá-las psicologicamente, quando desejado, para um enfrentamento mais tranquilo.
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RESUMO
O ingresso na vida universitária é marcado por várias mudanças na rotina do estudante, inclusive nos hábitos de sono, podendo se observar que os
universitários dormem tarde e acordam cedo na semana, consequentemente apresentam menor duração do sono na semana em relação ao fim
de semana (MARTINO E INABA, 2003; ALMONDES E ARAUJO, 2003). Em consequência a esses maus hábitos e restrição do sono na semana, os
universitários apresentam sonolência diurna excessiva, baixa qualidade do sono e do rendimento na faculdade. Vale ressaltar que, o sono é
importante para um bom desempenho acadêmico,restauração de processos fisiológicos e bioquímicos, manutenção da memória e o balanço
energético (RAMM E SMITH, 1990; BENINGTON E HELLER, 1995). Por isso, é importante um trabalho voltado para a educação e higienização do
sono dos universitários. Essa pesquisa tem como objetivo geral avaliar o efeito de um programa de educação do sono sobre o ciclo sono e vigília de
universitários, do curso de psicologia, da faculdade Estácio Ponta negra da cidade de Natal/RN, nos turnos matutino e noturno. A pesquisa foi
aprovada pelo comitê de ética em pesquisa da UFRN (parecer 2.173.302) e contou com a participação de 33 alunos, que estudam pela manhã e a
noite, de ambos os sexos. Os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e responderam ao questionário via Google
forms sobre seus hábitos de sono. Os questionários utilizados foram: questionário de hábitos de sono, diário de sono, índice de qualidade de sono
de Pittsburgh, escala de sonolência de Epworth e cronotipo. Foi observado que os alunos apresentaram uma baixa qualidade de sono (X², p<0,05).
Além disso, acordaram cedo e dormiram tarde nos dias de semana, enquanto que dormiram e acordaram mais tarde no fim de semana (teste t, p>
<0,05). A avaliação após educação do sono está sendo avaliada, mas espera-se que os alunos tenham melhorado seus hábitos de sono. Assim,
devido a sua rotina diária os universitários precisam fazer mudanças comportamentais para melhorar a qualidade de sono, e consequentemente,
sua
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RESUMO
Pensamentos Depressivos (PD) resultam da forma que os indivíduos interpretam os eventos em relação a si mesmo, aos outros e ao futuro. Assim,
este estudo teve como objetivo avaliar os PD em indivíduos diagnosticados com leucemias agudas acompanhados no Hospital de Hematologia da
Fundação HEMOPE/ Recife-PE. Tratou-se de um estudo do tipo descritivo-exploratório, de coorte transversal, abordagem quantitativa, com 32
voluntários, homens e mulheres, com idades entre 18 e 59 anos, diagnosticados com Leucemias Agudas (LLA, LMA) acompanhados pelo HEMOPE.
Depois da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aplicou-se um questionário de perfil socioeconômico e a Escala de
Pensamentos Depressivos (EPD). Dentre os pacientes entrevistados, no que concerne aos níveis normativo de baixa autoestima/desesperança
(Fator 1), 28% corresponde ao normativo alto e 25% ao normativo médio alto, significando que 53% possuem normativos altos de PD significando
que, segundo a EPD, esses pacientes têm pensamentos depressivos em relação a si próprios e uma visão negativa em relação ao futuro. O
normativo alto de desesperança é um alerta aos profissionais de saúde, pois esse pensamento mostra grande relação com tentativas de suicídio.
Nas funcionalidades das relações sociais 84% dos participantes tiveram normativas baixas. Isso significa, segundo a EPD, que há uma menor
frequência de pensamentos negativos em relação às outras pessoas de sua convivência. O conhecimento a respeito dos pensamentos de baixa
autoestima/desesperança e das funcionalidades das relações sociais em pacientes leucêmicos é de suma importância para que se planejem
estratégias de prevenção contra esse transtorno psicológico e fortaleça os pacientes para o enfrentamento dessa etapa da vida. Por fim, esse
estudo foi capaz de avaliar e rastrear por meio da EPD, o nível normativo de PD em pacientes com leucemias agudas, acompanhados no HEMOPE,
o que pode contribuir para a compreensão da temática e subsidiar profissionais com intervenções que se pautem na prevenção não só da
depressão, mas também de sintomatologias depressivas, antes de se agravarem. Sugere-se para futuros estudos, com o mesmo público da
presente pesquisa, a investigação de correlações entre as funcionalidades das relações sociais e ter uma religião, visto que nessa pesquisa, os
pacientes apresentaram boas funcionalidades nas relações sociais e houve um percentual significativo de pacientes que declararam ter religião.
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RESUMO
Os Transtornos de Ansiedade (TA) são definidos como um padrão intenso e crônico de medo com relação a eventos futuros, que prejudica
sobremaneira o desempenho dos indivíduos em situações cotidianas como o trabalho, a escola e as interações sociais. Dados epidemiológicos
indicam que os TA ocupam o segundo lugar de maior prevalência na população (28,8%) dentre os transtornos psicológicos. Já está bem definido na
literatura científica que a causa dos transtornos de ansiedade é multifatorial. Os diversos ambientes familiares, classes sociais, estratos
econômicos, culturais e sociais podem interferir como fatores de risco ou de proteção para o desenvolvimento de um transtorno mental. Em
adição, os aspectos genéticos podem influenciar na tendência de desenvolvimento ou não desta desordem psíquica. Dentre as subcategorias, o
Transtorno de Ansiedade Social (TAS) pode ser caracterizado como um padrão acentuado de alarme, medo e desconforto ocasionado pela
exposição a situações nas quais o indivíduo deve interagir, realizar tarefas sob a avaliação de outras pessoas ou engajar-se em atividades sociais.
Comumente, os indivíduos se afastam das interações sociais como forma de esquiva a determinadas situações. No TAS os pacientes diagnosticados
apresentam sintomas somáticos como palpitação, rubor, tremor e sudorese quando expostos a situações que exigem algum nível de interação
social. Em um estudo recente realizado com universitários brasileiros com queixas de ansiedade social, verificou-se que sua incidência foi de 12,5%
em mulheres e de 7,4% em homens. O objetivo da presente pesquisa foi investigar a prevalência de sintomas de ansiedade de desempenho e
ansiedade social em um grupo de estudantes universitários. A amostra foi composta por 125 estudantes de diferentes cursos da Universidade
Federal Fluminense – Campus Campos dos Goytacazes, que preencheram a Escala de Ansiedade Social de Liebowitz (LSAS). O instrumento,
composto por 24 situações cotidianas, avalia o grau de ansiedade em duas categorias: desempenho e interação social. Os resultados preliminares
deste estudo revelam diferenças nos escores da amostra nas duas categorias supracitadas quando comparadas por sexo. Verifica-se que tanto a
ansiedade de desempenho quanto a ansiedade social apresentam escores mais elevados nos participantes do sexo feminino se comparados às
médias dos participantes do sexo masculino. Também foi possível estabelecer diferenças nas médias, quando comparado o desempenho de
estudantes de diferentes cursos de graduação. Ressalta-se a necessidade de uma investigação pormenorizada dos prejuízos decorrentes do TAS no
que diz respeito à atuação futura dos estudantes universitários, por se tratar de um meio profissional que exige diferentes níveis de exposição
social, que poderia ser comprometido pelos sintomas do TAS.
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RESUMO
O resumo em tela trata sobre o tema da saúde psíquica na escola e a atividade docente. A origem do estudo está integrada ao projeto de
Doutorado, da proponente deste trabalho, em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará. A temática em questão envolve as áreas de
Educação, de Psicanálise e dos Estudos críticos da Linguagem. Trata de um recorte, do referido projeto, com ênfase em sua revisão de literatura,
marcada por estudos que desenvolvem discussões acerca do sofrimento psíquico do docente em sua relação com o contexto educacional. A escola
é palco de debates e pesquisas, há muitas décadas, no que se refere a uma série de problemáticas como dificuldades de aprendizagem e de
escolarização, à indisciplina, à violência, assim como à formação de professores e aos novos desafios enfrentados na sociedade contemporânea.
Este complexo contexto se apresenta, concomitantemente, como espaço de conquistas, provedor do conhecimento cultural e científico
acumulado, mas também de conflitos, de contradições e de processos de mal-estar com professores adoecidos; que aparecem de forma cada vez
mais acentuada em estudos atuais, assim como em estatísticas de solicitações de licenças-saúde, em diferentes regiões do Brasil. Com base nessa
preocupante realidade, este trabalho tem como objeto de investigação o sofrimento psíquico docente e suas graves consequências para os
sujeitos envolvidos, bem como para o processos de ensino e de aprendizagem dos alunos. Nesta direção, o objetivo central da presente
investigação é apresentar uma discussão acerca do mal-estar docente na escola brasileira, a partir de estudos realizados no Brasil, nos últimos dez
anos. A pesquisa é de caráter teórico, efetivada por meio de uma revisão bibliográfica de autores da área de Psicanálise, de pesquisadores que
estudam o mal-estar na contemporaneidade e da área de estudos críticos da linguagem. Os resultados encontrados, até o presente momento,
evidenciam que tem crescido o número de docentes com queixas de sofrimento, em muitos casos referentes às condições laborais precárias, como
sobrecarga de trabalho, número elevado de alunos por sala, baixos salários, conflitos em sala de aula e, ainda, insatisfações referentes ao pouco
apoio dos gestores e a falta de reconhecimento profissional, além de citarem as relações conflituosas com alunos, muitas vezes apontadas como
fonte principal de mal-estar. Pesquisadores apresentam também a preocupação frente ao índice elevado de licenças-saúde de professores da área
pública, com sintomas de adoecimento psíquico severos, também denominados síndrome de burnout. As investigações levam, ainda em caráter
incipiente, em virtude de se tratar de uma pesquisa em andamento, a algumas conclusões em torno da situação docente. A primeira, é a
importância de se perceber que a escola, embora evidenciada como lugar de aprendizagem, de construção de laços sociais, apresenta-se,
atualmente, também como lugar de sofrimentos intensos, com o surgimento de sintomas que inviabilizam a continuidade do trabalho dos
professores. Sintomas, estes, que muitas vezes surgem como reações ao mal-estar cotidiano, como uma espécie de pedido de socorro. Outro
ponto a destacar, é a urgência de que se intensifiquem pesquisas na área, a fim de se ter uma análise ampla acerca da complexidade que envolve
as relações intersubjetivas na escola. É essencial escutar as dores e insatisfações dos professores e professoras, a fim de que se possa compreender
as urgências e também os paradoxos que povoam o exercício docente. É importante colaborar para que a escola cumpra sua função precípua de
construir conhecimentos, mas sem negligenciar as narrativas de um de seus principais atores.
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RESUMO
A loucura é permeada por fantasias, medos, alicerçada em um conjunto de estigmas. Tal qual propõem García Marquez, em um de seus Doze
Contos Peregrinos – “Só vim telefonar” - ao retratar a personagem Maria que por um percalço do destino, tem seu carro quebrado e pede ajuda a
um ônibus que encontra no caminho – ônibus de loucos. Maria tenta após isso de alguma maneira se desvencilhar da loucura que já estava
estabelecida. Todas suas tentativas de fuga são uma confirmação de sua loucura. Loucura esta que não é reconhecida um problema biopsicólogico,
e sim objeto de opressão, perda de autonomia, do despojar de humano: de sujeito. Baseado na relação intrínseca do estigma. A pesquisa “A
loucura na formação do psicólogo” tem o objetivo de construir um panorama para identificar como os alunos da graduação em psicologia lidam
com o tema da loucura e se há alguma mudança em sua percepção ao final de sua formação e por conta desta formação. Trata-se de uma
exploratória- descritiva de abordagem quali-quantitativa, no qual está sendo realizados questionários com 300 alunos de primeiro e segundo
período, bem como com 150 alunos de nono e décimo período. As perguntas do questionário tratam da identificação do aluno, filiação religiosa,
escolaridade dos pais ou responsáveis, se tem algum familiar com transtorno mental, o que ele acha da loucura e de seu tratamento, o que ele
pensa da pessoa que apresenta um transtorno mental e se ele entende que há algum estigma com relação a esta pessoa. Em um recorte dos dados
já colhidos (248 questionários) estamos analisando a percepção dos estudantes sobre o estigma. O preconceito é relato pela maior parte dos
alunos como existentente, entretanto retratam de forma sucinta sem maiores exemplificações. Os demais narram que estes sofrem estigma pela
sociedade que não entende o que os acomete e por consequência disto evitam ter contato, por vê-lo como marginais, perigosos e que até mesmo
declaram que em falas do cotidiano apresenta-se tais formas de preconceito ao dizer “Não converse com aquele sujeito ele é louco”. Vale
salientar, que algumas vezes suas respostas vieram carregadas de um conceito estigmatizador ao mencionar que sofrem estigmas por possuírem
atitudes diferenciadas. Poucos, até o momento, omitiram suas respostas. Falar sobre loucura ainda é perceber a doença mental como contagiosa,
tal qual a lepra quando ao a afastarem de seu contexto médico ela absorveu junto a loucura um espaço moral de exclusão, que permeia em alguns
discursos até os dias atuais. Não podemos deixar de perceber as ausências de respostas ou até mesmo a forma breve de falar, como um sintoma.
Sintoma este permeado ainda por uma sociedade arraigada de preconceitos. Ao falar de indivíduos que trabalharão e produzirão conhecimentos
perceber falas que ainda desapropriam o indivíduo que possui a doença mental como sujeito é talvez perceber que não se entende o que é saúde
mental e até mesmo o dever como psicólogo para com a sociedade.
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RESUMO
A forma como escolhemos uma profissão e enfrentamos as dificuldades na relação sujeito versus trabalho pode determinar a qualidade de vida e
da saúde mental. Nesta pesquisa procuramos identificar como ocorreu o processo de escolha da carreira de psicologia e compreender como os
alunos de psicologia entendem a escolha da sua carreira. O presente trabalho possui caráter exploratório e qualitativo. A escolha por esse método
de pesquisa baseou-se no fato de que quando se discute a escolha da carreira, prevalecem aspectos subjetivos que, por conseguinte, só poderiam
ser esclarecidos através de um procedimento que privilegiasse a escuta do sujeito. A pesquisa revelou que 28% dos entrevistados obteve a
indicação de amigos como fator fundamental para a escolha da psicologia, 29% obteve uma experiência anterior com a psicologia, como a terapia,
22% possui curiosidade sobre o ser humano, 14% não sabe explicar o porquê de ter escolhido o curso e 7% pesquisou sobre a área antes de
escolher uma carreira. Quanto às influências na hora da decisão, 33% escolheu a psicologia por já ter tido algum problema na família, como
parentes com algum tipo de transtorno psicológico, e 67% escolheu por buscar entender o funcionamento da mente humana. Durante o curso os
alunos escolhem uma abordagem que queiram se aprofundar e trabalhar, sendo assim, nesta pesquisa foi apontado que 82% já escolheu uma
abordagem, entre eles 41% prefere a Terapia Cognitivo-Comportamental, 33% prefere a Psicanálise e 8% prefere a abordagem Humanista.
Durante a escolha de um curso é normal que surja ideias errôneas sobre a carreira que ao longo do tempo serão desmistificadas, 83% relata que a
visão que possui da psicologia atualmente não é a mesma de quando entrou no curso, dentre estes, 75% declara que passou a entender que existe
toda uma ciência que fundamenta a psicologia e 16% afirma ter pesquisado sobre a área antes de entrar no curso. Em orientação profissional, a
família tem um papel importante na escolha da profissão, é preciso entender qual a influência que o grupo familiar teve neste período e qual sua
reação, 51% declara ter apoio da família, 33% relata que a família não aprova esta decisão e 16% afirma que a reação foi indiferente. É preciso
levar em consideração a satisfação que a curso oferece ao estudante para que futuramente o indivíduo não adquira nenhum sintoma que o leve a
complicações na sua saúde relativo a má escolha profissional, avaliou-se que 100% declara estar satisfeito com a escolha da futura profissão. Além
das diversas abordagens da Psicologia, há também diversos locais em que ela pode ser trabalhada, 33% ainda não definiu uma área de atuação,
35% deseja trabalhar na área Clínica, 16% pretende seguir a área de Recursos Humanos, 8% na área da Educação e 8% na área da Saúde. Nesta
pesquisa, 41% afirma já ter feito terapia e que este foi um fator influenciador para a escolha da área de atuação, 33% relata ter sofrido influência
através de um professor, 16% afirma que obter um conhecimento da área o fez entrar no curso e 8% não sabe dizer. A pesquisa revela que 83%
dos alunos possui consciência de como escolheram a Psicologia como profissão e que um dos fatores desta escolha foi procurar entender a mente
humana, com 41% a abordagem mais escolhida é a Terapia Cognitivo-Comportamental. 83% declara que ao longo do curso suas ideias sobre o que
era a Psicologia foi alterada e descobriu-se que esta área possui uma ciência mais complexa do que imaginou-se, porém nenhum deles declara
estar insatisfeito com a escolha, 51% obteve incentivo da família e 33% ainda não decidiu a área de atuação, sendo 35% optou pela área Clínica
por já ter feito psicoterapia. Constatou-se que ao longo do curso, o aluno amadurece o olhar que possui da psicologia para um olhar científico e
diferenciado do sujeito, sendo assim, cada entrevistado declara estar satisfeito com o curso, evitando assim, que a decisão da carreira cause danos
futuramente à saúde mental do profissional.
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RESUMO
O grupo foi criado no inicio de julho de 2012, tendo com o objetivo reunir profissionais psicólogos que atuam ou tem interesse em atuar e/ou
estudar sobre a área de avaliação psicológica, hoje contando também com a presença de discentes, a partir do 8° período do curso de Psicologia.
Visto que a integração dos campos teórico e prático promovem benefícios não só para os profissionais e alunos envolvidos, mas também para
melhoria dos processos nas Instituições. A proposta do grupo é desenvolver pesquisas nesta área, além de incentivá-los a apresentar suas
produções em Congressos, compartilhando suas experiências, pois a troca discente e docente e docente docente é estimulada o tempo
todo.Objetivo: O grupo visa discutir aspectos relacionados à área, desenvolver pesquisas e propiciar rodas de conversas junto a profissionais e
pesquisadores de diferentes Instituições, para uma melhor interação e conhecimento, sendo que o mesmo viabiliza estudos, gera oficinas e a
possibilidade de estudos nos temas de avaliação psicológica em diversos contextos, cataloga textos referentes à temática proposta, estimula a
iniciação científica e a produção acadêmica por meio de pesquisas e de participações em diversos encontros, congressos contribuindo assim com a
produção teórica, discussão prática e divulgação da Avaliação Psicológica na região e no Brasil.Método:Os participantes discutem temas
relacionados à área de Avaliação Psicológica. Os encontros são bimestrais, com duração de mais menos quatro horas, são abordados os diversos
contextos da avaliação psicológica: Como é realizada a avaliação psicológica em processos seletivos; Quais são os maiores desafios da avaliação; As
interlocuções do processo de avaliação com os trâmites legais do Concurso Público; O processo de acompanhamento no curso de formação;
Sugestões de melhorias nos processos de seleção; Análise Profissiográfica; Mapeamento de Competências, avaliação psicológica em vários
contextos, entre outros.Considerações Finais:O trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de Avaliação Psicológica, através das rodas de
conversa tem como proposta a apresentação de uma temática dentro da área de atuação do profissional convidado, que traz a sua prática e
experiência para o grupo e convidados. Após a apresentação do mesmo abrimos para perguntas, onde essa troca favorece para o aperfeiçoamento
e troca profissional. Sendo assim, cada vez mais, estamos conseguindo alcançar um dos nossos objetivos que é mostrar a importância da
capacitação na área e estudos constantes desta prática única do profissional psicólogo.
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RESUMO
Alguns fatores estão diretamente ligados à qualidade de vida, entre eles é o estado de saúde. A descoberta de uma doença afeta este eixo de
equilíbrio, sendo uma interrupção do bem-estar, como no caso de portadores de Esclerose Múltipla (EM). A EM ainda não tem cura e pode se
manifestar por diversos sintomas, como: fadiga intensa, depressão, fraqueza muscular, alteração do equilíbrio, coordenação motora, dores
articulares, disfunção intestinal e bexiga, alterações cognitivas e neuropsiquiátricas. Tais sintomas podem impactar na Qualidade de Vida (QV) do
paciente, pois representa significativa mudança no estilo de vida. Desta forma, observamos o quanto é primordial para o paciente compreender
sua doença, formas de avaliação e intervenções. A abordagem psicoeducativa é considerada uma das principais estratégias para modificar
aspectos negativos vivencia-dos por pacientes. Problema da Pesquisa: Grupo Psicoeducativo interfere na QV de pacientes: Objetivos: O objetivo
desta pesquisa foi identificar se grupo psicoeducativo, com portadores de EM que frequentam o CRIEM, influencia na QV destes participantes.
Além disso, realizar intervenções junto ao mesmo e verificar sua eficácia; e aplicar instrumentos de avaliação para mensurar a QV dos portadores
de EM participantes do grupo. Metodolo-gia: Trata-se de um estudo quantitativo e transversal, que se utilizou da pesquisa de campo para coleta
de dados. Participaram do presente estudo 129 pacientes que frequentaram o Hospital das Clínicas- GO. Ao final, foram alcançados 26 pacientes
portadores de EM os demais não satisfizeram os critérios de inclusão da pesquisa. Foram utilizados os seguintes instrumentos: Escala de Avaliação
de Depressão de Hamilton (HAM-D) e World Health Organization Qualityof Life (WHOQOL-Bref), além de técnicas psicoeducativas em grupo,
questionários sociodemográfico e de satisfação e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os participantes estavam em um
ambulatório do Hospital das Clínicas, e as atividades foram desenvolvidas durante o grupo, que antecede a consulta com o médico. Os encontros
ocorreram uma vez por semana, às segundas-feiras, exceto feriados e recessos. Em todos os encontros foram mediadas atividades psicoeducativas
em grupo (exposição de textos informativos, levantamento de temáticas e discussões, dinâmicas em grupo e outros). Durante todas as atividades
tinha o objetivo de reforçar a interação entre os pares. Todos os dados encontrados passaram por análise, por meio de testes estatísticos que
visam verificar diferenças de médias em uma única população em dois momentos diferentes, intitulados test t de Student e SPSS. Resultados e
Conclusão: A partir desta pesquisa, foi possível ampliar a discussão sobre esta temática, que mostrou outra perspectiva para compreensão e
melhoria na QV dos portadores de EM. Uma vez que estes padecem por desco-nhecimento acerca da doença, direitos, formas de tratamento e de
enfrentamento após o diagnóstico. Com a participação nos grupos, os pacientes tiveram a possibilidade de encontro com pares e enxergar neles
semelhanças e diferenças na vivência individual da doença. Após análise, alguns dados chamaram atenção, como a questão da empregabilidade na
EM, que ainda é pouco estudada e tem alto impacto na vida dos portadores. Além disto, o domínio com maior relevância estatística ser o “físico”,
sendo que as intervenções foram direcionadas ao “psicológico” e a “qualidade de vida geral”. Cabe reflexão entre a situação do paciente, se está
em surto ou não, no momento da aplicação dos instrumentos, podendo ter alteração significativa nas respostas e ainda o número limitado de
participações no grupo. Estes aspectos precisam ser melhores investigados. Diante da relevância e discussão sobre a EM, se faz necessário a
realização de novos estudos e pesquisas, que considerem um espaço mais adequado, maior tempo e frequência de participação nos grupos. Assim
colaborando com sociedade, portadores,profissionais.
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RESUMO
O processo de socialização é fundamental no desenvolvimento da criança e é caracterizado pela aquisição, ampliação e aprimoramento dos
comportamentos sociais e pela compreensão gradual dos valores e normas, fundamentais para o funcionamento da vida em sociedade. É durante
os primeiros anos de vida que a criança começa as suas experiências sociais, inicialmente na família e depois com os colegas da creche ou escola.
Estudos apontam que há uma relação direta entre dificuldade de aprendizagem com déficits de habilidades sociais. OBJETIVO: Identificar a relação
entre Habilidades Sociais e dificuldade de aprendizagem em crianças de uma escola pública. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo analítico,
observacional, transversal. Foi utilizado um questionário sociodemográfico, aplicados com o pai ou mãe da criança, para caracterização da
amostra. Em seguida utilizou-se o Sistema de Avaliação de Habilidades Sociais (SSRS-BR) que permite mapear três áreas do repertório
comportamental da criança – habilidades sociais, problemas de comportamento e competência acadêmica – por meio de formulários respondidos
pela própria criança e pelos seus professores. RESULTADOS: O estudo foi conduzido em uma escola pública na cidade de Maceió. A amostra foi
composta por 21 crianças, com idade entre 7 e 11 anos de idade (M=9,33, DP=1,32), do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Os alunos
são, em sua maioria, do sexo masculino, 12 meninos (57,1%), enquanto que as meninas somam 9 participantes (42,9%). De acordo com a auto
avaliação de habilidades sociais tem-se uma pontuação baixa (M=23,24; DP=3,94) e em relação à avaliação realizada pelos professores, tem-se um
valor ainda inferior (M=22,29; DP=5,79). A avaliação em relação à competência acadêmica do mesmo grupo de crianças, realizada apenas pelos
professores, verificou-se um escore médio baixo (M=19,62; DP=7,09). Foi encontrada uma correlação positiva forte entre a avaliação das
habilidades sociais pelos professores e competência acadêmica (r = 0,629; p = 0,002), indicando que quanto menor o nível de habilidades sociais
menor é a competência acadêmica da criança. DISCUSSÃO: Os dados desse estudo sugerem que as crianças que apresentam dificuldades de
aprendizagem apresentam um nível de habilidades sociais baixo, indicando a presença de uma relação, consistentemente observada na literatura,
entre o repertório de habilidades sociais e o desempenho acadêmico das crianças, quando se fez a correlação entre estas duas variáveis. Estes
resultados confirmam os dados da literatura e sugerem a necessidade de intervenções visando promover as habilidades sociais em contexto
escolar. CONCLUSÃO: Conhecer os déficits em habilidades sociais possibilita o planejamento de programas individualizados, ou seja, focalizados
nas necessidades de cada criança, permitindo assim a melhoria no desempenho escolar.
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RESUMO
Acredita-se que a reconstrução da mama, pós-cirurgia de extirpação mamária, pode marcar a vida das mulheres mastectomizadas nos aspectos
físicos, sociais e emocionais. Este estudo teve como objetivo analisar os impactos psicológicos da cirurgia de reconstrução mamária em mulheres
submetidas á cirurgia de extirpação da mama por câncer. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo de abordagem qualitativa. A pesquisa foi
desenvolvida no período de agosto de 2017 a março de 2018, no Programa de Assistência a Mulher Mastectomizada(Proamma), projeto de
responsabilidade social de uma Instituição de Ensino Superior do Ceará.A pesquisa envolveu sete mulheres mastectomizadas submetidas a cirurgia
plástica de reconstrução mamária, integrantes do Proamma Respeitou-se os aspectos éticos o estudo pesquisa que envolve os seres humanos,
sendo o estudo submetido ao comitê de Ética em pesquisa, do Centro Universitário Estácio do Ceará com o parecer de n°2.248.929. A coleta de
dados deu-se através de uma entrevista semiestruturada com perguntas norteadoras. Para a análise dos dados utilizou-se o método de análise de
conteúdo. Como resultado observou-se que as participantes do estudo tinham idade entre 48 e 68 anos, eram em sua maioria aposentadas. Com
relação à situação conjugal uma era viúva, uma divorciada, duas solteiras e três eram casadas, sendo elas de camadas socioeconômicas menos
favorecidas e residentes do município de Fortaleza-Ceará. A partir das falas, foi possível identificar 02 categorias: Sentimentos da mulher frente à
reconstrução da mama, e influência do outro na percepção da mulher no processo de ressignificar. Na primeira categoria agruparam-se falas que
revelaram os sentimentos das mulheres frente ao processo de reparação da mama nos diversos recursos e procedimentos clínicos e/ou cirúrgico.
As entrevistadas mencionaram que os sentimentos logo após a reconstrução mamária são diversificados, e que cada mulher vivência esse
momento de forma particular e singular. Relataram sentimentos de medo, insatisfação, vergonha, alegria, sofrimento, satisfação, depressão,
perdas e dores diversas. Na segunda categoria, a influência do outro na percepção da mulher no processo de resignificar, as mulheres relataram
que o olhar do outro e o apoio das pessoas que as cercam têm um grande peso no processo de enfrentamento da mudança física, e na sua
percepção de vê a si próprio. Categorias essas que elucidam os diversos sentimentos, insatisfação, medos e superações frente a novo momento
pós cirurgia do câncer de mama em suas vidas. É notória a importância de estudos nessa temática, em vista de a abrangência da terapêutica e suas
implicações na vida pessoal, social e familiar da mulher. A pesquisa ressaltou a importância da cirurgia plástica da mama pós mastectomia por
trazer benefícios na vida da mulher, na sua aceitação e reconstrução de sua vida após a superação do diagnóstico e tratamento do câncer de
mama.
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RESUMO
A violência urbana tem causado experiências trágicas e traumáticas àqueles que, de alguma forma, são atravessados pelo fenômeno. O contexto
sitiado por tal violência produz, em números cada vez maiores, mortes repentinas e traumatizantes que atingem de modo radial toda a sociedade.
Em contato direto com o tipo de morte violenta está o estagiário de enfermagem que é obrigado, devido às atribuições de sua profissão, a lidar
constantemente com as vítimas, e os familiares das mesmas, que vêm a óbito sob seus cuidados. O presente trabalho teve por objetivo captar a
experiência, principalmente as consequências psíquicas, dos acadêmicos de enfermagem que, no período de estágio, tiveram contato com a morte
de pacientes, ocasionada pela violência urbana. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura, a fim de obter embasamento teórico,
apreender a produção científica desenvolvida entre 2012 e 2016 e dar suporte ao desenvolvimento de um questionário estruturado. O
questionário foi composto por 25 itens, subdividido em três grupos: um com o objetivo de obter informações socioculturais; outro reunindo
questões relacionadas à percepção do estagiário sobre a experiência da perda de um paciente; e um terceiro grupo composto por inquirições
sobre a formação acadêmica recebida ao longo da graduação, em relação ao preparo do estudante para lidar com a perda de pacientes no
ambiente de trabalho. Para a presente exposição, foram considerados apenas dois grupos do questionário, a saber, o de informações
socioculturais e o de questões relacionadas à percepção sobre a perda de um paciente. Disponibilizado online, o questionário foi divulgado em
duas redes de interação social, Facebook e Whatsapp, através de grupos específicos que reuniam graduandos de enfermagem. Como requisito
para participar, foi necessário que o estudante estivesse regularmente matriculado em uma instituição de ensino, cursando entre o sétimo e o
décimo período, além de ter realizado, ou estar realizando no momento da participação, atividade de estágio em algum hospital de emergência.
Participaram 17 estudantes, porém trata-se de uma amostra parcial, haja vista que a pesquisa não foi finalizada, havendo, portanto, a
possibilidade de novos participantes. Através dos resultados, foi possível verificar um perfil predominante na amostra: a maioria foi do sexo
feminino, com idade que variou entre 17 e 22 anos, de universidade pública, não possuindo filhos, se autodenominando protestante e com renda
familiar acima de 4 mil reais. Mais de 50% da amostra optou por responder que pensa/conversa às vezes sobre morte, fazendo esta opção em
detrimento de outras possibilidades de resposta, tais quais: frequentemente penso/converso; raramente penso/converso; nunca penso/converso.
Os tipos de morte mais difíceis de lidar, considerados pela maioria, foram aqueles causados por homicídio e suicídio. No que diz respeito às
atitudes tomadas por parte dos estagiários, quando da ocorrência da perda de um paciente, a maioria afirmou ter a sensação de mal estar e
procurar alguém para conversar sobre a situação; além disso, sinalizaram considerar necessário o apoio psicológico, através da psicoterapia, para
lidar com a eventualidade da morte. Os sentimentos mais indicados pelos participantes da pesquisa, percebidos nos momentos em que pensaram
sobre o estágio, foram: insatisfação, pessimismo e punição. Quando precisaram ir ao local de estágio, para cumprir com suas obrigações, sentiram:
incapacidade de relaxar e palpitação acelerada. Apenas uma pessoa afirmou ter pensado em abandonar o curso de enfermagem após ter
presenciado a morte de um paciente. Através dos resultados parciais, foi possível verificar que, mesmo se tratando de uma experiência difícil de
lidar, os estagiários optaram por estratégias que podem ser positivas para o momento da perda, além de demonstrarem resiliência, pois a maioria
respondeu não ter pensado em abandonar o curso de enfermagem pelo motivo da perda de um paciente.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta os resultados da pesquisa de iniciação científica em desenvolvimento Ódio e sexualidade em um caso de paranoia.
As manifestações de ódio e o aumento assustador de crimes de ódio, no Brasil, perpetrado contra as mulheres, homossexuais e transexuais
justifica esta pesquisa com bolsa pela FAPERJ. Seus objetivos são mapear a relação entre ódio e sexualidade na paranoia, através de uma análise
clínica e conceitual, e problematizar se a intensificação e o modo como esse par ódio e sexualidade vem se entrelaçando na contemporaneidade
deve-se a mecanismos de projeção. A análise do livro de Schreber, Memórias de um doente de nervos, e o estudo da análise realizada por Freud,
constituiu a primeira parte da pesquisa. Trata-se de um caso clássico de paranoia, publicado em 1911, importante para diferenciação entre
neurose e psicose e pelo enunciado de que o delírio é uma tentativa de cura. Utilizou-se o método estratégico de pesquisa veiculado por Freud, o
pensar metapsicológico na leitura e análise das memórias deste psicótico e na aplicação das teorizações freudianas após pulsão de morte, em
especial o conceito de feminilização para análise do caso. Importante observar que o termo metapsicologia foi proposto para pensar teórica e
clinicamente um objeto de estudo cuja natureza não se conforma às exigências dos procedimentos científicos reprodutíveis. Conceitos como
inconsciente, pulsão, recalque exigem outro modo de investigação diferente de uma pesquisa objetiva, experimental e de observação. Utilizou-se
também o recurso à pesquisa bibliográfica do caso por ser um projeto de iniciação científica em que a pesquisadora ainda não têm a possibilidade
de uma articulação direta com a clínica, a não ser pelo estudo e leitura de casos clínicos publicados que compõe a literatura. Seguiu-se o
levantamento de um conjunto ordenado de procedimentos em busca por soluções, atento ao objeto de estudo como: levantamento dos artigos
freudianos que abordam a categoria do ódio relacionando-o com a sexualidade, a paranoia e as concepções de feminilidade; trabalho de leitura,
mapeamento e análise das diversas formulações sobre os tipos de relação entre essa categoria e seus desdobramentos na paranoia; levantamento
nas Bases de Dados, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Rede de
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Redalyc), de artigos utilizando os seguintes descritores: ódio, sexualidade,
paranoia, feminilização; seleção dos artigos de peso que viabilizem o desenvolvimento da pesquisa. Constatou-se que na psicose o sujeito não
realiza a operação de significantização da castração. E que o delírio é uma forma de reconstrução da realidade que, na paranoia busca produzir
uma significação alternativa à significação fálica que não adveio. No delírio de perseguição, o ódio surge na frase “Ele me odeia (me persegue)” e
resulta por um mecanismo de projeção da frase “Eu não o amo - eu o odeio - porque ele me persegue”. Este ódio encobre um desejo
homossexual. Pode-se inferir que o ódio, presente nas memórias de Schreber era destrutivo e visava à aniquilação de si e do outro. Um ódio
advindo das forças destrutivas da pulsão de morte e que está atrelado a uma persuasão delirante – transformar-se em mulher, a mulher de Deus.
Se num primeiro tempo, o pensamento de que deveria “ser belo ser uma mulher e submeter-se ao ato da cópula”, causa sofrimentos terríveis, em
um segundo momento, passa a aceitá-lo e se colocar à disposição de um Outro que o toma e goza de seu corpo transformado, em seu delírio, em
uma mulher. Pode-se assim mostrar, através da análise de suas memórias, que a feminilização possibilitou um determinado nível de estabilização,
e a retomada de seu vínculo com a realidade perdida no momento catastrófico de sua desagregação subjetiva. Ou seja, a feminilização produziu
uma inflexão, uma saída para o ódio.

Título:

O ÍNDICE DE SUICÍDIO ENTRE CRIANÇAS E JOVENS NOS MUNICÍPIOS DE NITERÓI E SÃO GONÇALO

385

Autor(es) Livia Borsato; Viviane da Silva Castro; Raquel Medeiros de Azevedo Fontes; Danielle Alves da Silva Oliveira; Edlene dos
Santos Matos
E-mail para contato: liviaborsato@yahoo.com.br
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): Suicídio de crianças e jovens ;Mortalidade;Prevenção do Suicídio .
RESUMO
O suicídio é um grave problema de saúde pública mundial. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS-2014), em média 800 mil cometem
suicídio no mundo por ano e é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. No Brasil (OMS -2017) ,11 mil tiram a própria vida e
consta como sendo a quarta maior causa de morte entre 15 a 29 anos (terceira maior causa entre homens nessa faixa etária e oitava entre
mulheres).Segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade(SIM-2017) , o Brasil registrou aumento da taxa de mortalidade por suicídio por
100 mil habitantes, em 2011, de 5,3 e em 2015 de 5.7. A maioria das tentativas de suicídio é entre mulheres e as mesmas são mais reincidentes
(SIM-2017).Os homens morrem mais por suicídio , numa proporção de 79% homens e 21 % mulheres. (SIM-2017). Este trabalho tem como
objetivo analisar dados referentes ao índice de suicídio na faixa etária de 05 a 24 anos nos municípios de Niterói e São Gonçalo (RJ) entre 2007 a
2016. As informações foram obtidas através do DATASUS (Departamento de Informática do SUS-2018). O levantamento dos dados evidenciou que
o quantitativo total de suicídios em Niterói (24) é exatamente o dobro em relação a São Gonçalo (12). A incidência no sexo masculino é maior que
70 % nos dois municípios. A faixa etária de 15 a 24 em relação a de 5 a 14 anos obteve mais de 90 % dos casos de suicídio em ambos os municípios.
Comparando os períodos de 2007 - 2011 em relação a 2012 - 2016, houve um aumento de quase o dobro no quantitativo em Niterói, enquanto
em São Gonçalo permaneceu o mesmo. Foi muito semelhante também a prevalência de mais de 40% de suicídios em brancos e pardos nos dois
municípios. O Plano Nacional de Prevenção do Suicídio do Ministério da Saúde almeja até 2020 ampliar e fortalecer as ações de promoção da
saúde, vigilância, prevenção e atenção integral relacionados ao suicídio, para a redução de tentativas e mortes. Através da Agenda de Ações
Estratégicas que tem como objetivos a melhoria de notificações, ampliação e qualificação da assistência composta de 3 eixos: Eixo I: Vigilância e
Qualificação da Informação ; Eixo II: Prevenção do Suicídio e Promoção da Saúde e Eixo III: Gestão e Cuidado .

X Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Psicologia

387

Título:

O QUE OS ALUNOS DE PSICOLOGIA TEM A DIZER SOBRE A LOUCURA

386

Autor(es) Ana Paula Pinto de Lima; Bruna da Conceição Cavalcante; Rafael da Conceição Caetano; Caroline Aranha Kalil; Ágatha
Lorrany Souza de Santa Rita
E-mail para contato: paulalima796@gmail.com
IES: UNESA
Palavra(s) Chave(s): loucura , foormação do psicologo, saúde mental
RESUMO
A pesquisa “A loucura na formação do psicólogo” faz parte do programa de Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá e tem o objetivo de
analisar a percepção de estudantes de graduação em psicologia dos primeiros e últimos períodos, do campus de Nova Iguaçu, sobre o tema
loucura e pessoas portadoras de transtorno psiquiátrico. Estima saber o quanto a formação acadêmica influência nessa percepção. Trata-se de
uma pesquisa exploratória descritiva, com abordagem quali-quantitativa. Foram aplicados até o presente momento 250 questionários em alunos
dos primeiros e últimos períodos afim de se fazer um comparativo entre as respostas. O questionário foi formulado com perguntas abertas e
fechadas onde os alunos responderam sobre seus dados pessoais, idade, religião, escolaridade dos responsáveis, o motivo que escolheram o curso
de psicologia, se o louco sofre estigmas ou preconceito, o que é a loucura, e disciplinas que abordam o tema durante o curso. Com base nos dados
coletados até o presente momento, nota-se pouco conhecimento dos alunos a respeito do tema. As respostas dadas são confusas, pouco
esclarecedoras em todos os períodos. Embora relatem matérias que abordam essa temática, nos chama atenção a falta de compreensão do tema
nos últimos períodos, visto que é de suma importância para a atuação profissional do psicólogo. Em sua grande maioria, os estudantes dos últimos
períodos utilizam de maneira constante o discurso do louco ser uma pessoa com transtornos e/ou distúrbios mentais e a não separação entre a
fantasia e o real, sendo assim, um sujeito que vive fora da realidade ou dos padrões normativos da sociedade. Além disso, a incapacidade de
socializar e viver em meio a um contexto social também faz parte de suas falas. Alguns dão exemplos do que seriam pessoas loucas, "como,uma
pessoa irracional', "esquizofrenia", "não ter capacidade mental", "estar fora do consciente", "viver plenamente fora da realidade" dentre outros .
Essa pouca compreensão dos alunos nos últimos períodos de formação, sobre um assunto pertinente a profissão, nos leva a refletir que, ainda que
tenhamos somente parte da amostra pretendida, é preciso termos maiores debates, informações e dedicação por parte desses alunos que estarão
em breve com formação concluída para atuação e precisarão ser competentes para atuarem na área de saúde. A pesquisa segue em andamento.
Almeja-se, até seu fechamento, alcançar um maior número possivel, para melhor levantamento e informações.
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RESUMO
O presente trabalho é desdobramento de uma pesquisa maior que tem como objetivo investigar as práticas de cuidados no campo da saúde
mental. Temos entendido que a medicina psiquiátrica, de modo hegemônico nos tempos atuais, é o saber responsável por diagnosticar e intervir
de modo medicamentoso em sujeitos portadores de supostas patologias da mente. Tal posição da psiquiatria faz com que muitas vezes o trabalho
de intervenção e acolhimento dos outros profissionais de saúde seja subestimado, pela compreensão de que o processo de cura se dê apenas
através de práticas médicas e psicológicas entendidas como legítimas, práticas estas que privilegiam a racionalidade científica em sua modalidade
quantitativa e objetiva, e veem no ato de medicação e remissão do sintoma o próprio processo de cura. Entretanto, podemos perceber que tal ato
tende a reduzir as potencialidades do sujeito que está sendo cuidado, no que diz respeito a sua autonomia, processo ativo de tratamento e
qualidade de vida. Partindo apenas do cuidado médico hegemônico, tende-se a desconsiderar a necessidade de interações sociais, a sua relação
com a cidade, política e cultura, e, com a cronificação do cuidado a partir da medicação, vai-se dificultando o entendimento que as pessoas tem do
que ocorre com elas mesmas. Com isso, o que temos visto muitas vezes no campo é a gradativa perda de autonomia que leva a um efeito de
alienação e passividade frente ao sofrimento subjetivo. Embora a intervenção psiquiátrica mais dura seja utilizada na prevenção de possíveis casos
de surto ou desenvolvimento de quadros agudos mais graves e apresente algum grau de eficácia na diminuição de sintomas correlacionados a
possíveis psicopatologias, em vários casos tal intervenção entendida como modo de tratamento, e não como paliativo, apresenta malefícios a
médio e longo prazo. Dentre os malefícios observados por várias drogas comuns no campo psiquiátrico, podemos citar o surgimento de novos
sintomas, efeitos extrapiramidais que agravam o sofrimento dos sujeitos, o surgimento de patologias orgânicas, desbalanços químicos perenes e
mudanças nas estruturas dos órgãos atingidos pela substância. Assim, não nos colocamos numa postura de combate às drogas. Entendemos que
medicar é parte da prática médica que se faz de modo cuidadoso, com acompanhamento longitudinal, avaliando constantemente o curso do caso,
de modo complementar às práticas de atenção em saúde. Já medicamentalizar seria uma prática médica viciada que possui fortes ligações com a
indústria farmacêutica, visa à remissão do sintoma sem acompanhamento a médio e longo prazo e entende que, mesmo sem qualquer traço
orgânico objetivo que a justifique, o sofrimento subjetivo é sumariamente, e sem qualquer discussão, entendido como doença mental. Assim, o
objetivo específico do presente trabalho é demonstrar, que em meio ao processo de Reforma Psiquiátrica ainda em curso, paralelamente há o
crescimento de práticas de asilamento que ocorrem não mais através do estabelecimento-manicômio, mas por meio da medicamentalização e
medicalização da vida. A nossa principal hipótese, que tem se confirmado através da habitação do campo, é a de que, ainda que o manicômio
tenha sido progressivamente substituído por formas não asilares de cuidado, isso não inviabiliza outros modos mais sutis de asilamento. Para a
investigação da pesquisa nos utilizamos do método cartográfico, onde nesta fase produzimos uma revisão bibliográfica do material produzido pelo
campo crítico da saúde mental. Na próxima etapa da pesquisa iremos aos dispositivos de saúde; faremos entrevistas com os profissionais e
usuários de saúde mental, bem como habitaremos um Centro de Atenção Psicossocial para avaliar o cuidado efetivo pós Reforma e suas relações
com a lógica da medicalização crescente.
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RESUMO
O Transtorno de Ansiedade Social (TAS) pode ser definido como um padrão intenso de alarme, medo e desconforto decorrente da exposição a
situações nas quais o indivíduo deve interagir, desempenhar tarefas sob a avaliação de outras pessoas ou engajar-se em atividades sociais. Dentre
os principais medos vivenciados por indivíduos com TAS estão o de parecerem ridículos, dizerem tolices, serem observados por outras pessoas,
interagirem com estranhos ou pessoas do sexo oposto e serem o centro das atenções. Pacientes diagnosticados com TAS apresentam sintomas
somáticos como palpitação, rubor, tremor e sudorese quando expostos a situações que exigem algum nível de interação social. Desde sua inclusão
no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-III), na década de 1980, o TAS tem despertado o interesse de pesquisadores e
profissionais clínicos por ser considerado um problema de saúde pública. Estudos recentes têm demonstrado a ocorrência de prejuízos em funções
neuropsicológicas específicas, como a memória de trabalho visual, como consequência do TAS. O presente estudo teve como objetivo traçar o
perfil clínico e neuropsicológico de estudantes universitários com e sem Transtorno de Ansiedade Social. A pesquisa constituiu-se de três etapas: 1)
os participantes preencheram a Escala de Ansiedade Social de Liebowitz (LSAS), que avalia o grau de interferência da ansiedade em 24 situações
cotidianas; 2) aplicação da Entrevista Clínica Estruturada (SCID-5-CV), a fim de coletar dados que corroborem os critérios diagnósticos para o TAS,
descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5); e 3) categorização dos participantes em três grupos (caso, controle
e falso-controle) para a avaliação das funções cognitivas, realizada por meio de testes neuropsicológicos computadorizados. A amostra total
resultou em 125 sujeitos, sendo 69,6% do sexo feminino e 30,4% do sexo masculino. Com relação à presença de comorbidades, 11,2% dos sujeitos
já foram diagnosticados com Transtornos de Ansiedade e 4,8% com Transtorno Depressivo. A avaliação parcial das funções cognitivas, realizada
com 26 participantes, aponta diferenças entre as médias dos grupos caso e controle em testes que avaliam a atenção seletiva (média de erros do
grupo caso = 14,77; média de erros do grupo controle = 7,20), tempo de reação (média do grupo caso = 531,80 ms; média do grupo controle =
500,73 ms), inibição (média de precisão do grupo caso = 0,92; média de precisão do grupo controle = 1,00) e funções executivas (média de
eficiência do grupo caso = 1,03; média de eficiência do grupo controle = 1,10). Acredita-se que, ao final deste estudo, a avaliação neuropsicológica
trará uma contribuição para o estabelecimento de uma normativa para uma amostra brasileira. Nesse sentido, será possível uma detecção mais
precoce e precisa dos prejuízos cognitivos decorrentes do TAS, possibilitando uma intervenção mais eficaz para esta população.
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RESUMO
A população idosa tem aumentado de maneira significativa. Como consequência deste aumento, a procura por Instituições de Longa Permanência
para Idosos também é crescente,engloba idosos de diferentes classes sociais,em sua maioria idosos em situação de vulnerabilidade social. Diante
desse cenário é necessário conduzir estudos que contemplem essa realidade,com o intuito de contribuir na notoriedade das dificuldades e lacunas
existentes em políticas públicas,em ações de saúde mental e apoio familiar nessa fase da vida. O presente artigo tem como objetivo compreender
o papel da psicologia frente às questões que envolvem o possível enfraquecimento dos vínculos entre a família e o idoso institucionalizado. A
pesquisa foi realizada através de literatura já publicada sobre o presente assunto, possui caráter documental e qualitativo. O contato com o
cotidiano institucional e nossa vivência como estagiárias de Psicologia em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos,nos atendimentos
individuais e grupais na fala das idosas ficou evidente a singularidade de viver e enfrentar o envelhecimento institucionalizado,e a importância da
manutenção dos vínculos familiares na qualidade de vida do mesmo Foram evidenciados os impactos emocionais e psicológicos causados pela
institucionalização e o enfraquecimento dos laços familiares. A psicologia aparece como mediadora na preservação desses vínculos.As
intervenções conduzidas pelo Psicólogo podem proporcionar para ambos um ambiente salutar,em que possam usufruir da convivência
mutua,restabelecendo laços, os quais estejam enfraquecidos,alcançando assim efeitos benéficos na relação familiar. A Psicologia contribui dentro
deste contexto para que o idoso seja assistido não somente nas necessidades básicas,mas assistido de maneira subjetiva,com atenção criteriosa
em sua saúde mental, respeitando as particularidades dessa fase da vida. A família possui um relevante papel como agente de conservação da
saúde mental do idoso,sendo peça central para o desenvolvimento de uma melhor qualidade no âmbito institucional.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo descrever o perfil sociodemografico dos ingressantes da primeira turma do Curso de Graduação em
Psicologia da Faculdade Estácio de Teresina, no ano de 2018, quanto a idade, sexo, estado civil, moradia, trabalho, faixa de renda mensal da
família, situação financeira do estudante, situação de acesso a serviços de saúde e transporte, destacando suas implicações para o processo de
ensino-aprendizagem. Para isso, realizou-se estudo de natureza descritivo-exploratória, que utilizou questionário, composto por perguntas
fechadas e abertas, como técnica de coleta de dados. Os resultados foram estruturados de modo descritivo, com frequência absoluta e percentual.
Do total de 80 ingressantes no Curso, 44 responderam o questionário. Em relação ao sexo, 38 (86,00%) estudantes é do sexo feminino e 06
(14,00%) é do sexo masculino, com idade entre 16 e 60 anos. Ainda em relação à idade, a maioria, 41 (93,00%) estudantes encontra-se na faixa
etária de 16 a 30 anos,02 (05,00%) entre 31 e 40 anos. A grande maioria, 35 (80,00%) alunos, é solteira, 07 (16,00%) são casados. Quanto à
formação no ensino médio, cabe considerar que 31 (70,00%) são procedentes da escola pública, 13 (30,00%) da escola privada, Assim, a maioria
dos ingressantes é proveniente do ensino público Dos alunos ingressantes,44 (100,00%) trabalham, sendo que 17 (39,00%) em empresa privada,
24 (55,00%) são autônomos e 03(7,00%) são servidores públicos A maioria dos estudantes possui renda mensal de 01 a 03 salários mínimos.
Quanto ao meio de transporte para se deslocar à faculdade 27 (61,00%) utilizam ônibus coletivo, 07 (16,00%) usam motocicleta, 05 (11,00%)
deslocam-se de carona, 04 (16,00%) carro próprio e 01 (2,00%) utiliza bicicleta. Quanto aos livros relacionados ao curso 18 (41,00%) dizem
comprar e 26 (59,00%) afirmam não comprar e 34 (77,00%) afirmam adquirir cópias e 10 (23,00%) disseram que não adquirem cópias de livros
relacionados ao curso. Indagados sobre ter dificuldades, a maioria 34 (77,00%), afirmou sim e 10 (23,00%) disseram não possuir dificuldades. Em
relação ao seu próprio grau de escolaridade, 33 (75,00%) possuem ensino médio, 9 (20,00%) possuem outra graduação, 01 (02,00%) possui
mestrado e 01 (02,00%) especialização. A respeito dos motivos de voltar a estudar 12 (27,00%) dos estudantes relataram a expectativa de
conseguir um emprego, 01 (02,00%) para progredir no atual, 12 (27,00%) para conseguir emprego melhor, 15(34,00%) para conseguir mais
conhecimento e ficar atualizado e 15 (34,00%) para atender expectativas de familiares. Esses dados podem trazer implicações para a prática
pedagógica do professor, na busca da construção de estratégias de ensino-aprendizagem inovadoras, sensíveis às reais singularidades dos
aprendentes, além de servir como um indicador potente para auxiliar no aprimoramento de políticas institucionais voltadas para prevenção da
evasão estudantil, e para apoio ao acadêmico em situação de vulnerabilidade social e econômica.
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RESUMO
Dados da OMS – Organização Mundial de Saúde, apontam o suicídio não apenas como problema pontual, isolado e causal, mas um problema de
saúde pública, dada sua complexidade, incidência, gastos que envolvem recursos públicos, sejam humanos ou materiais, assim como o sofrimento
que acomete e pode adoecer amigos e familiares. Embora o suicídio consumado, ou seja, quando o sujeito efetivamente dá cabo de sua vida, seja
mais prevalente na população idosa, é na população adolescente e jovem adulta, que este fenômeno tem apresentado, maiores taxas de
crescimento. O suicídio é a terceira causa de mortes em adolescentes cabe ressaltar que por questões culturais e religiosas relacionadas a tabu,
pedido das famílias para que o caso não seja assim classificado ou dificuldade quanto a identificação do que levou a morte alguns casos de suicídio
não notificados. A literatura acadêmica tem apontado diversos fatores de risco para o suicídio em adolescentes, tais como a presença a
prevalência de transtornos mentais de ideações suicidas, tentativas prévias de suicídio, o consumo prematuro de drogas lícitas e ilícitas, casos de
suicídio na família ou amigos, o bullying, déficits em habilidades sociais, dentre outros. Todavia, este estudo, de revisão bibliográfica ainda em
andamento, tem buscado estudar a relação entre a escolaridade e o suicídio em adolescentes brasileiros. Para tanto, foram realizadas buscas por
artigos já publicados entre os anos de 2014 e 2018 indexados nas bases de dados SciELO – Scientific Eletronic Library, PUBMED e LILACS. Assim
sendo, foram utilizados os seguintes descritores para as buscas: suicídio e escolaridade; suicídio e evasão escolar; fatores de risco suicídio
adolescentes. Foram aceitos somente estudos no formato de artigo, que estivessem nos idiomas, português e inglês e que se referissem a
amostras extraídas de populações adolescentes em contextos brasileiros. Foram encontrados ao todo 25 artigos, após a aplicação de todos os
filtros/critérios, dos quais 14 foram lidos e 11 estão em processo de leitura. Resultados parciais desta revisão apontam que adolescentes de baixa
escolaridade, adolescentes cujos pais possuam baixa escolaridade, assim como aqueles que evadem da escola e/ou possuam menores habilidades
de leitura, encontram-se em maior risco de cometer suicídio que adolescentes que não se encontram nestas situações. Sete dos estudos já lidos
sugerem o desenvolvimento de programas de saúde que tenham como público alvo estes perfis de adolescentes; nove deles ressaltam a
necessidade de se criarem estratégias para combater a evasão escolar e/ou conscientizar os cuidadores que possuam baixa escolaridade, da
importância da educação escolar e da escola não somente como fator de possível ascensão econômica, como também seu papel de promotoras
de saúde e por consequência, fator protetor contra o suicídio; por fim, dois deles deles sugerem novos estudos em contextos brasileiros para que
se possa expandir o conhecimento científico a cerca desta temática neste contexto específico.
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RESUMO
Segundo a Organização Mundial de Saúde, suicídio é um comportamento caracterizado como um ato de autolesão, quando o indivíduo tem a ação
intencional de tirar a sua vida. Com o tempo, tornou-se um grave problema de saúde pública, a segunda principal causa de óbito entre jovens de
15 a 29 anos, responsável por uma morte a cada 40 segundos no mundo. Trata-se de um fenômeno complexo e cingido de tabus, portanto, tendo
em vista os dados quantitativos e estudos sobre o assunto, notou-se a importância em compreender aspectos relacionados, como, por exemplo, as
representações sociais, as quais se configuram como uma forma de investigar os saberes de grupos e seus principais pensamentos sobre
determinado assunto. O construto foi proposto por Moscovici em 1960, como ferramenta para trabalhar conhecimentos provenientes do senso
comum. São um conjunto de conceitos e explicações originados na vida cotidiana, nas curvas das comunicações interpessoais e expressam a
identidade desse grupo. Existem diversos campos em que podem ser encontradas tais representações, como por exemplo, o universo virtual, pois
neles as opiniões são públicas, podendo ser observadas inúmeras trocas de informações. O objetivo do presente estudo foi investigar as
representações sociais do suicídio tendo como base comentários em notícias na internet. Foram coletadas informações em dois momentos
distintos, inicialmente em duas notícias de relatos de suicídio, e em seguida em dois noticiários gerais sobre o tema. Os resultados obtidos
totalizaram 163 comentários, sendo que 91 foram considerados válidos, já que atendiam aos critérios de inclusão. Deste total, 48 (52,75%) eram
provenientes das notícias de suicídio consumado e 43 (47,25%) das notícias “gerais” sobre suicídio. Foram criadas 28 categorias para classificá-los:
Algo simples; Chacota; Chamar atenção; Condolências a família; Crítica ao ato; Culpa da família; Culpa de Deus; Culpabilização da vítima;
Depressão; Doença; Drogas; Empatia/ajuda; Falta de Deus; Frescura; Importância de falar sobre o assunto; Indignação; Informar sobre Terapia;
Insanidade; Mente vazia; Mídia; Mimado; Moda; Praga; Problema político; Seleção natural; Solução financeira; Tabu; Culpa da Tecnologia. Cabe
salientar que, dessas categorias, somente quatro eram “positivas” como: Empatia/ajuda com 6 comentários (6,59%), Importância de falar sobre,
com 3 comentários (3,30%), Condolências à família e Informar sobre terapia, com 1 comentário (1,10%) cada. Dentre as consideradas “positivas”,
a empatia/ajuda foi à única categoria presente em três das notícias. Ainda pertinente aos resultados, às categorias com maior número de
comentários foram: Problema político, com 14 comentários (15,38%), Culpabilização da vítima, com 9 (9,89%) e Falta de Deus com 7 comentários
(7,69%). Porém, em relação aos dados pertencentes às notícias de suicídio consumado, a maior parte tinha sentido de Problema político, com 10
comentários (10,99%), Culpabilização da vítima, com 9 (9,89%) e Depressão com 4 comentários (4,40%). Por outro lado, os dados relativos às
notícias “gerais”, destacaram-se Falta de Deus, com 6 comentários (6,59%), Insanidade com 5 (5,49%) e as categorias, Culpabilização da vítima,
Problema político e Tecnologia com 4 comentários (4,40%) cada uma. As representações encontradas nas notícias sobre suicídios efetivados
apresentaram sentido mais impactantes, como resultado de problema político, culpa da vítima e depressão. Por sua vez, nas notícias mais gerais,
os comentários apresentaram sentidos mais direcionados ao senso comum, como falta de Deus, insanidade, culpa da família ou da tecnologia. Foi
possível observar melhor as representações sociais sobre suicídio, embora algumas limitações tenham sido observadas, como por exemplo, a
ausência de comparação entre opiniões emitidas por homens e mulheres. Estudos futuros são bem-vindos, a fim de investigar maior número de
comentários, em distintas fontes de informação.
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RESUMO
Para compreender um determinado universo, independentemente de sua natureza, a pesquisa e o estudo são essenciais para apreensão de
conhecimento. Nesse sentido, o presente trabalho visa criar um maior entendimento sobre as questões que perpassam o universo LGBTQ, com
enfoque específico nas representações sociais desta comunidade e como tais representações afetam-na, sendo muitas vezes geradoras e
propulsoras de situações de violência física, verbal ou psicológica. Tendo como referência a teoria de Serge Moscovici, entendemos as
representações sociais como a produção de conhecimento do senso comum e a assimilação de características, generalização e estereotipias àquilo
que é considerado como “estranho” ou “de fora”. Esse processo dinâmico e dicotômico que ora nos leva a afastar determinada ideia ou
representação, ora a tentar nos aproximar e acostumar, levou-nos à profunda reflexão e à tentativa de compreender de onde partem muitas das
atitudes negativas, preconceituosas, discriminatórias e/ou vexatórias para com os indivíduos considerados “desviantes da norma” e que não
seguem nem se encaixam em padrões socialmente esperados ou impostos. Através de levantamento bibliográfico e pesquisa descritiva, utilizamonos de dados previamente coletados, analisando e interpretando tais informações para, primeiramente, levantamento de hipóteses de como o
sexo, a sexualidade, as orientações sexuais e o constructo da identidade de gênero foram e são percebidos dentro de um contexto social e
histórico. Depois, buscamos entender e alinhar como as políticas públicas são afetadas por essas representações que permeiam o coletivo social
como um todo e, querendo ou não, afetam diretamente os mais vulneráveis e suscetíveis a situações de violência (gays, lésbicas, bissexuais,
travestis e transexuais). Buscando evidenciar como as lacunas sociais aliadas à falta de informação constroem uma espécie de ponte para
estabelecimento e propagação do preconceito e discriminação, sobretudo por meio de ideologias e do imaginário popular, o grupo fez um
levantamento dos dados que mapeiam a violência e a LGBTfobia no Brasil, mas não limitamo-nos a isso. Buscamos, ainda, entender como a
ausência de políticas públicas específicas criam condições para que situações de violência aconteçam em larga escala todos os dias. Percebemos
então que os discursos de ódio muitas vezes infiltram-se no nosso cotidiano constantemente, reproduzindo-se em diferentes espaços, como no
convívio familiar, no trabalho ou numa roda de amigos. Esses discursos ou “opiniões” frequentemente corroboram para a construção de
determinadas representações, que vão tornando-se cada vez mais enraizadas em nossa cultura e impedem que as diferenças possam ser
abraçadas e vivenciadas em sua total beleza e naturalidade, levando cedo ou tarde ao descaso, aos espaços de violência e às circunstâncias que
põem em risco a vida de todo um grupo. Então, concluímos que a compreensão desses fenômenos nos dá a chance de elaborar novas estratégias e
políticas de reeducação para preveni-los.
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RESUMO
O presente resumo visa apresentar e discutir alguns dados preliminares da pesquisa intitulada “Saberes e práticas em Psicologia Social Comunitária
em Nova Friburgo”. Com apoio do Edital de Pesquisa Produtividade da Universidade Estácio de Sá, a pesquisa tem como objetivo principal
sistematizar os saberes e práticas de Psicologia Social Comunitária nas políticas, serviços, instituições e iniciativas públicas e privadas no município
de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. A partir da perspectiva comunitária latino-americana, a pesquisa se propõe a identificar e mapear
processos em Psicologia Social Comunitária, além de analisar, a partir do contexto, como eles se constroem: como surgem, o que pretendem,
quais seus efeitos e implicações, quais as relações com a formação, a pesquisa e a produção de conhecimento em Psicologia. A primeira fase da
pesquisa consistiu em um levantamento bibliográfico dos últimos cinco anos na base Scielo, reconhecida por sua abrangência nacional. Essa fase
teve o intuito de identificar aspectos não antevistos na questão e objetivos da pesquisa, além de colaborar na construção do instrumento de
pesquisa (roteiro de entrevista). A segunda fase, em andamento, consiste na pesquisa de campo, que inclui o contato com os serviços e realização
de entrevista semiestruturada com os profissionais de Psicologia voluntários mediante visitas institucionais. A última fase consistirá no tratamento
dos dados através da análise de conteúdo. Dentre os dados preliminares para análise, destacamos, em primeiro lugar, o resultado parcial do
levantamento bibliográfico. Tal levantamento indicou maior tendência de publicações na área da saúde e sobre delimitações do campo da
Psicologia Social Comunitária. Tal fato indica que, embora esse campo da Psicologia continue apresentando relevância na área da saúde,
permanecem seus esforços de delimitação teórica e afirmação identitária. Em segundo lugar, no tocante à segunda fase, destacamos as
resistências iniciais de alguns profissionais em participar da pesquisa e falar sobre sua prática. Tal constatação nos leva a refletir sobre a formação
e a identidade profissional dos psicólogos, que, mesmo atuando no âmbito comunitário, podem não se ver necessariamente como psicólogos
comunitários; e os possíveis impasses e entraves na efetivação de uma Psicologia socialmente comprometida, conforme defendida pela Psicologia
Social Comunitária, especialmente no âmbito das políticas públicas.
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RESUMO
A síndrome de Burnout (SB) configura-se em um transtorno cujo sintomas mais prevalentes são: fadiga física e mental acompanhados pela
sensação de impotência, ineficácia e falta de entusiasmo dos indivíduos, sobretudo quanto à profissão exercida. De acordo com Pereira (2002) a
diferença entre o Estresse e o Burnout é que no primeiro tem um caráter geralmente positivo ou negativo, e necessariamente não está
relacionado a situações de trabalho. O Burnout é a resposta a um estado prolongado de estresse, ocorre pela cronificação deste, e tem sempre um
caráter negativo.A síndrome influencia diretamente a percepção dos mesmos em todos os aspectos da vida, sejam eles as relações sociais,
familiares e/ou acadêmicas. Sabe-se que a pressão psicológica que acomete os profissionais do século XXI é consequência de um mercado de
trabalho cada vez mais competitivo e exigente que resulta no aparecimento cada vez mais precoce do Burnout. Compreende-se a SB em um
processo onde se observa três dimensões: “Exaustão emocional”, caracterizado por falta de energia e esgotamento psicológico/emocional,
“Despersonalização”, relatada como a falta de sensibilidade para com o outro e dificuldades empáticas e “Baixa Realização Profissional”, que
consiste na diminuição do sentimento de competência, no que tange aos ganhos obtidos no trabalho com os outros. É sabido que ao longo dos
anos, o conceito de Burnout foi cada vez mais ampliado. Objetivos: O presente estudo teve por objetivo investigar a presença da síndrome de
Burnout em estudantes da área de saúde, bem como presença de sintomatologia depressiva de um Centro Universitário na cidade do Recife- PE.
Método: para o levantamento dos dados, foi utilizada uma entrevista semiestruturada, a Escala de Burnout de Maslach para estudantes e o
Inventário de Beck para depressão. Os dados foram obtidos foram levantados entre estudantes de ambos os sexos e idade entre 18 e 60 anos.
Resultados Parciais: Participaram dessa primeira fase do estudo 123 participantes. Desse total, foi verificado que 87% eram do sexo feminino. Em
relação ao curso de graduação, 49% (N=60) eram do curso de curso de nutrição, 34% (N=41) de enfermagem e, 17% (N= 22) de Psicologia. Ao
investigar a presença de possíveis sintomatologias depressivas foram encontrados os seguintes resultados: Dentre os estudantes de Nutrição,
observou-se a presença de depressão leve em 35% enquanto 10% apresentavam pontuações compatíveis com depressão moderada. Entre os
estudantes de Psicologia, observou-se uma prevalência maior de depressão leve quando comparados aos estudantes de enfermagem, 10,2%. No
entanto, ao investigar os possíveis sintomas de Burnout através do Malasch, os estudantes de enfermagem apresentavam um escore compatível
com a fase inicial, assim como em psicologia. No curso de Nutrição, no entanto, a média foi compatível com a possibilidade de desenvolvimento
do Burnout. Discussão: Esses dados chamam a atenção aos benefícios que a pesquisa propõe, uma vez que serão a princípio direcionados ao bemestar mental e social dos universitários, no que tange à criação de intervenções cujo objetivo reside na melhoria com os cuidados da saúde mental
e física, conscientização que a negligência no autocuidado e o excesso de estudos no âmbito acadêmico pode acarretar um nível de estresse
elevado e culminar no surgimento da Síndrome de Burnout. Conclusão: São relevantes no meio acadêmico, meios que comuniquem essas
informações a quem muitas vezes sofre com os sintomas, no entanto, nunca tiveram acesso a essas informações, bem como o fato de que o
conjunto desses sintomas podem sinalizar algo grave e muitas vezes incapacitantes.
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RESUMO
Da necessidade de compreensão a cerca da sintomática diferenciada apresentada em alguns casos de psicose na atualidade, e da dificuldade que
isso implica ao diagnóstico diferencial, surgiu o desejo de descrever a configuração da psicose contemporânea denominada por Jacques-Alain
Miller de “Psicose Ordinária”. Para tal, foi realizado uma revisão bibliográfica sobre o tema que possibilitou que fosse desenvolvida uma discussão
sobre o conceito de saúde mental ao longo do tempo, a apresentação dos impasses das classificações psicopatológicas, e a apresentação da
diferença entre a psicose extraordinária (clássica) e a psicose ordinária através de uma análise comparativa entre elas, incluindo também
informações sobre as dificuldades em seu diagnóstico. Para isso, foi necessário fazer a descrição da constituição da estrutura psicótica, e as
características da psicose ordinária, utilizando da psicanálise como referencial teórico para orientar o estudo. Como resultado, chegamos à
conclusão de que ao longo das mudanças sociais, e descobertas científicas de uma época, percebem-se também, mudanças nas experiências
subjetivas, o que desencadeia o surgimento de novas demandas, as quais juntamente com o conjunto de sintomas contemporâneos, exigem que
haja uma maior atenção quanto à elaboração de uma hipótese diagnóstica na clínica atual, pois encontra-se uma evidente dificuldade no
diagnóstico da Psicose Ordinária, o que demonstra que o conjunto de sintomas contemporâneos recusa a orientação diagnóstica diferencial
utilizada na clínica estrutural clássica. O estudo e os desdobramentos apresentados evidenciam a necessidade de direcionar aos sujeitos tidos
como psicóticos um olhar além de uma classificação psicopatológica, pois não se trata apenas de um diagnóstico ou descrições de
comportamento, mas de modos de existir do sujeito, e para descrever o sujeito em sua própria relação com sua constituição é necessário muito
mais que características, e a Psicanálise serve como linha de apoio no manejo do tratamento da psicose, pois o diagnóstico em psicanálise não
constitui um fim em si mesmo. A psicanálise funcionará no acompanhamento como um norteador, considerando o sujeito e suas experiências
subjetivas para além de suas manifestações sintomáticas.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta e discute os primeiros resultados da pesquisa produtividade que tem por título Psicanálise e transexualidades e por
motivação uma complexidade de questões culturais, clínicas e teóricas colocadas à psicanálise. Pode-se dizer que o disparador da produção deste
resumo foi a constatação do horror e espanto causados em todos os que se encontram comprometidos com a produção de uma vida em
sociedade democrática, em que a visibilidade dos sujeitos trans tão necessária do ponto de vista político, constitui também um perigo para esta
população. O Brasil, em 2016 e em 2017, ocupou o primeiro lugar na relação dos países que mais matam pessoas trans no mundo, segundo o
Dossiê Transgender Europe (TGEU) a Rede Transbrasil e a Antra (Associacão Nacional de Travestis e Transexuais). Considera-se que os crimes
perpetrados embora atinjam uma pessoa, têm como alvo uma população específica, e como pretensão fazer da vítima um exemplo, deixando esta
população mais vulnerável ainda. No caso aqui, a população trans, que possui em comum com a vítima a ruptura com o código binário. Crimes
desta natureza são caracterizados como crimes de ódio, pois não são direcionados a um indivíduo simplesmente. São crimes motivados pela
simples razão da vítima pertencer a um grupo específico, racial, sexual ou religioso. A hipótese levantada é que a admissão da existência de uma
natureza masculina e uma feminina está na base do ódio, da crueldade, da fúria implacável dirigida às mulheres trans. O método estratégico de
pesquisa utilizado foi o metapsicológico, que visa pensar teórica e clinicamente um objeto de estudo cuja natureza não se conforma às exigências
dos procedimentos científicos reprodutíveis. Conceitos como inconsciente, pulsão e recalque exigem outro modo de investigação diferente de uma
pesquisa objetiva, experimental e de observação. Além disso, o recurso à pesquisa bibliográfica no campo da psicanálise, da filosofia, da sociologia
e do direito. Seguiu-se o levantamento de um conjunto ordenado de procedimentos em busca por soluções, atento ao objeto de estudo como:
levantamento dos artigos freudianos que abordam as categorias de ódio e feminilidade relacionando-as com gênero, transexualidades; trabalho de
leitura, mapeamento e análise das diversas formulações sobre os tipos de relação entre essa categoria e seus desdobramentos; levantamento nas
Bases de Dados, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Rede de
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Redalyc), de artigos utilizando os seguintes descritores: psicanálise, ódio,
gênero, feminilização e transexualidade; seleção dos artigos de peso que viabilizem o desenvolvimento da pesquisa. Constatou-se que um dos
questionamentos endereçado por outros campos às diversas especialidades médicas é a ausência de um resultado satisfatório de base biológica
para explicar a multiplicidade de arranjos realizados por estes sujeitos. A concepção biologizante tem como grade de leitura dos fenômenos trans a
teorização da construção social e a ideia de que existe uma essência de gênero. Pode-se inferir a partir de uma pesquisa genealógica, que a ideia
de uma natureza feminina e uma masculina é uma produção do século XIX. A natureza serviu como álibi para os filósofos contratualistas
assegurarem uma desigualdade de gênero e legitimarem o que seria as marcas naturais do homem (competição, força e razão) e o que seria
natural da mulher (fragilidade, imaginação, passividade). Deriva-se daí a ideia de um sexo e de um gênero verdadeiro. Pode-se concluir que a
visibilidade trans parece incitar um ódio assassino, em especial, às trans mulheres, e que este ódio advém da liberdade e ousadia em encarnar um
modo de existência marcada por traços de uma feminilidade originária, anterior à lógica falocêntrica.
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RESUMO
Atualmente o estresse tornou-se um problema a nível mundial, comprometendo o bem-estar social, físico e mental de diversos indivíduos. O
mesmo tem sua chave no cortisol, conhecido como hormônio do estresse, e liberado pelo cérebro em situações de pressão, não necessariamente
o estresse é ruim ou prejudicial, em doses moderadas, o mesmo é responsável por aumentar a velocidade de resposta do corpo em algumas
situações. Em doses muito altas é responsável por ser um fator de risco para inúmeras patologias físicas, como hipertensão arterial e infartos.
Outras psíquicas como depressões, insônias e síndrome do pânico. Seu tratamento inclui diversas recomendações, desde afastamentos no
trabalho, medicamentos específicos, exercícios físicos ou psicoterapia. Perceptivelmente é frequente na literatura científica sobre o assunto, a
informação de que as cidades pequenas e seu ritmo de vida reduzem os níveis de estresse em geral, pela suposta informação de que os locais
longe dos centros urbanos teriam fatores geradores de estresse menores, contudo, este projeto buscou avaliar as reais dimensões do estresse em
uma cidade pequena confirmando ou não, se os residentes desta cidade sofrem de estresse, seus principais sintomas e manifestações. Deste modo
é possível fomentar futuras pesquisas sobre o tema estresse, com dados mais palpáveis acerca de conceitos pouco específicos como "cidades
pequenas", "ou zonas não-urbana" e apresentar a realidade atual, conforme as transformações no cenário brasileiro tem se apresentado. Por
conseguinte, o presente trabalho tem por objetivo investigar a relação do estresse de moradores do município de Santo Antônio de Pádua-RJ com
seus dados sociodemográficos. O instrumento utilizado é o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp – ISSL, que possibilita a
identificação de sintomas estressantes, os sintomas que existem, psicológicos ou somáticos, e a fase em que se detêm, sendo estas fases, a
primeira, de alerta, aqui o indivíduo percebe uma ameaça ou desafio e ocorre uma resposta do organismo que o deixa em estado de atenção; a
segunda fase, de resistência, o indivíduo procura evitar a deterioração de energia há a busca do equilíbrio interior do organismo; e a terceira fase,
de exaustão, o indivíduo alterna entre estados de mal-estar e bem-estar e ocorrendo um esgotamento físico e psicológico, que pode gerar
doenças. A necessidade de fazer esta comparação surge por meio da hipótese que habitantes de cidades pequenas e do interior são menos
estressados e possuem uma vida mais tranquila. A metodologia aqui aplicada é a quantitativa, assim como a pesquisa bibliográfica, com a
finalidade de investigar o maior número possível de publicações nesta área. Foram coletados os dados brutos dos moradores e utilizada à
tabulação de dados, para a organização e fácil interpretação dos resultados. A amostra foi de 500 entrevistados, sendo 387 mulheres, 93 homens e
20 pessoas que preferiram não informar seu sexo. A amostragem conta com idade variando entre 16 a 70 anos. Os resultados obtidos evidenciam
que os indivíduos pesquisados demonstram sintomas apontando estresse nas fases de "Alerta" 158 (31,60%), "Resistência" 374 (74,80%) e
"Exaustão" 160 (32%), porém apenas 71 (14,20%) apresentam sintomas nas três fases em conjunto. Através dos dados apurados e comparados
com as pesquisas já efetuadas por outros pesquisadores, é possível afirmar que a pontuação foi menor do que o comparado, contudo faz-se
necessário uma maior atenção aos sintomas de estresse destes indivíduos, principalmente na fase de resistência em que mais da metade dos
indivíduos apresenta os sintomas, visto que é nesta fase intermediária em que o organismo procura retorno ao equilíbrio. Apresenta desgaste,
esquecimento, cansaço e dúvidas. Pode ocorrer também a adaptação ou eliminação dos agentes estressantes e consequente reequilíbrio e
harmonia, ou evoluir para a próxima fase em consequência da não adaptação e/ou eliminação da fonte de estresse.
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RESUMO
Este estudo busca demonstrar a importância da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como Língua Oficial da Comunidade Surda que, embora já
tenha sido reconhecida e regulamentada como meio legal de comunicação pela lei nº 10.436 desde 2002, na prática ela ainda enfrenta muitos
obstáculos a serem vencidos. Por se tratar de uma língua espaço-visual, a forma de comunicação segue uma dinâmica diferente de uma língua
oral-auditiva, o que torna a compreensão do diálogo um desafio ainda maior. A Comunidade Surda tem encontrado, na falta de conhecimento da
LIBRAS, uma barreira linguística que a impede de expressar suas necessidades, dores e alegrias. Devido à pouca noção da Cultura Surda, por parte
dos ouvintes, a Comunidade enfrenta inúmeros preconceitos. Muitos ainda confundem gestos com língua e/ou com Linguagem, mas, há
diferenças significativas entre elas. Na área da Linguística Saussure (1916) já demonstrava preocupação em distingui-las. Outra dificuldade é a
aparente homogeneização no modelo de surdos. Não existe um único, mas, diferentes modelos, alguns são bilingues, se comunicam em LIBRAS e
em Português, outros apenas em LIBRAS, e ainda, alguns não são alfabetizados em nenhuma língua; um fator que influencia essas variações é o
modelo de surdez adotado: clínico-terapêutico ou socioantropológico, o primeiro modelo define surdez como sendo uma deficiência, o foco está
no diagnóstico e na reabilitação, a aprendizagem da língua oral é o principal objetivo das intervenções educacionais e terapêuticas. O segundo
apresenta a surdez como uma diferença cultural e linguística, o enfoque na educação está na defesa do bilinguismo. Pesquisas realizadas
recentemente sobre o aprendizado da LIBRAS demonstram que essa língua pode ser comparada ao aprendizado das línguas faladas em diversos
sentidos. Quanto à metodologia foi realizada uma revisão bibliográfica, de abordagem qualitativa, que teve como base as seguintes categorias: os
modelos de surdez, as relações sociais e linguagem. Foram seguidos os critérios de inclusão, os termos descritores já citados, as produções de 2008
a 2018 indexados no portal SciELO, PePSIC e Google Acadêmico. Os dados obtidos como conclusão deste estudo apontam uma prevalência do
modelo socioantropológico, no qual a surdez é condição humana diferenciada que insere o surdo em um grupo linguístico minoritário. Portanto,
conclui-se que a LIBRAS, pode ser vista como elemento fundante na construção da identidade do surdo e como instrumento eficaz de
comunicação.
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RESUMO
Este estudo, de revisão bibliográfica ainda em andamento, visa correlacionar à violência urbana, doméstica, ou uso de drogas lícitas e ilícitas com
as ideações e/ou tentativas de suicídio em adolescentes brasileiros, visto que, o suicídio é a terceira causa de morte em adolescente. Foram
realizadas buscas por artigos publicados entre os anos 2014 a 2018 indexados nas bases SciELO - Scientific Electronic Library Online, PUBMED e
LILACS, com os seguintes termos de busca: suicídio e violência usam de drogas e suicídio em adolescente e adolescência e suicídio. Foram aceitos
somente estudos em formatos de artigos, que estivessem nos idiomas, português e inglês e que mencionasse amostras extraídas de populações de
adolescentes em contextos brasileiros. Foram encontrados 37 artigos, onde foram lidos 9, 20 foram excluídos pelo critério da amostra da
população e oito estão em processos de leitura. Resultado parcial, artigos apontam um agravante e uma correlação entre a violência urbana,
doméstica, acesso a drogas lícitas e ilícitas nas ideações e/ou tentativas de suicídio em diversas faixas-etárias. Um dos estudos explora que vítimas
de violência doméstica sexual sofrida na infância e/ou adolescência declararam ter pensamentos suicida. Adolescentes com demonstrações de
pensamentos suicidas apresentam história positiva para situações de violência, brigas e agressões, transgressão às leis e problemas de conduta em
geral, consumo de álcool, embriaguez, uso de tabaco, uso de drogas, produzem conseqüências negativas para o tempo de vida, algumas literaturas
apontam que esses fatores podem contribuir para o resultado letal. Um estudo apontou que maiores taxas de suicídio são registradas entre as
meninas quando comparadas aos meninos, entre os adolescentes expostos à violência física e sexual, que vêm de famílias disfuncionais com
histórias de psicopatologia e abuso de álcool e drogas. Muitas crianças e adolescentes brasileiros estão expostos à violência e ao abandono
durante a vida, tendo que enfrentar vários tipos de agressão física, social, cultural e racial a cada dia. A literatura acadêmica aponta que a
adolescência é uma fase de intensas transformações que envolvem contextos físicos, biológicos, psicológicos, e sociais. E, essas transformações,
geralmente, vêm acompanhadas de dúvidas, conflitos, questionamentos, questões que precisam ser resolvidas, expectativas futuras, que muita
das vezes, precisa lidar com situações adversas e estressantes. Isso demonstra que os adolescentes estão necessitando de ajuda para evitar que
suas vidas sejam perdidas, e precisam de maiores investimentos na criação de programas e estratégias específicas voltadas à prevenção do
comportamento suicida na população jovem e adolescente.

X Seminário de Pesquisa da Estácio

Saúde
Psicologia

395

Saúde
Curso: Serviço Social
Título:

A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E A VIOLAÇÃO DE DIREITOS, ATRAVÉS DO DISCURSO 394
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA NO BRASIL

Autor(es) Josenita Luiz da Silva
E-mail para contato: josyluiz.silva@gmail.com
IES: ESTÁCIO RECIFE
Palavra(s) Chave(s): Criança, Adolescente; Violação de Direitos; Violência Doméstica; Meios de Comunicação de Massa.
RESUMO
Em que pese às legislações vigente considerar crianças e adolescentes sujeitos detentores de direitos e em situação peculiar de desenvolvimento
(CF, 1988; ECA 1990), esta população vivencia a violação de seus direitos de diversas formas. Uma das principais formas consiste na prática da
violência contra elas, violência esta que tem sido considerada um problema de saúde e fator de risco para o seu desenvolvimento. Esta
problemática tem sido cada vez mais, matéria recorrente nos meios de comunicação de massa (MCM), no entanto, a forma de exposição das
violências praticadas no espaço familiar contra crianças e adolescentes pelos MCM, tende contribuir para a violação aos seus direitos
fundamentais, direitos estes, definidos no Art. 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, como aponta Guareschi, (2006) há uma
ausência de preocupação com o real papel da mídia, sobretudo quando se refere à Criança e adolescente, estes não passam de números. Assim, o
objetivo geral deste estudo trata de analisar o discurso dos MCM na divulgação de notícias referentes à violência doméstica contra crianças e
adolescentes, considerando que estes veículos de comunicação têm um papel educativo e político na conquista da cidadania, sobretudo, quando
dá visibilidade aos problemas e busca apontar saídas. Diante o exposto, questionamos: A forma como são publicizadas às notícias sobre violência
doméstica contra crianças e adolescentes, viola o princípio da garantia dos direitos fundamentais dessa população? Metodologicamente a
pesquisa classifica-se como qualitativa, por permitir trabalhar com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos
valores e das atitudes (GOMES; MINAYO, 2013), e, documental, para tal utilizamos como fonte de dados Jornais de mídia eletrônica. Foram
coletadas 20 notícias referentes à violência doméstica contra crianças e adolescentes, publicadas no período entre jan./2015 a dez./2016, em
jornais online, de circulação nacional, de Cidades e Estados, em todas as regiões do Brasil. Sendo utilizado o critério de inclusão casos de maior
gravidade, como violência física, estupro e homicídio. Selecionamos 10, das 20 notícias, coletadas, e, estas foram sistematizadas e analisadas
utilizando conceitos orientadores da Análise Crítica do Discurso, (ACD), método que nos permite produzir os sentidos e os significados das
mensagens (GREGOLIN, 2007). Embora o trabalho esteja em andamento, já se inferem importantes resultados. Observou-se, que as notícias
vinculadas pela mídia apresentam discursos tendenciosos tanto nos títulos, quanto nas narrativas das notícias, com uma grande carga de
dramatização e sensacionalismo. Como bem aponta Marcondes Filho (1986), esse é um recurso que aguça a emoção do leitor. Um dos recursos
retóricos para operar esta dramatização é a associação com crianças, fomentando comoção e indignação dos leitores, demonstrando ainda que a
publicização da VDCCA, por vezes, intenta a mercantilização da violência. Neste sentido, conclui-se, parcialmente, que o discurso dos MCM,
representado neste estudo pelos jornais online analisados, contribui com a reprodução de atitudes que negligenciam o cuidado de crianças e
adolescentes vítimas de violência, violando, assim, o princípio da garantia dos direitos fundamentais, inscrito no Art. 18 do Estatuto da Criança e
do Adolescente (1990). A promulgação destes direitos fundamentais tem amparo no status de prioridade absoluta dado à criança e ao
adolescente, uma vez que estão em peculiar condição de pessoas humanas em desenvolvimento, sendo, portanto, fundamental zelar por sua
integridade, e, não contribuir para revitimizá-la.
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RESUMO
A Assistência Social é uma política que tem sofrido grandes ofensivas na atual conjuntura política e econômica brasileira, na qual direitos têm sido
abertamente ameaçados; o que rebate na qualidade de suas prestações socioassistenciais e, consequentemente, na apreensão da realidade sobre
a qual atuam. Nesse sentido, no anseio de contribuir com a permanente qualificação das intervenções voltadas à garantia e defesa dos direitos de
crianças e adolescentes em situação de violência sexual no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), propusemos o estudo, cujo
objetivo principal é analisar os condicionantes que envolvem o abuso sexual contra crianças e adolescentes nas famílias acompanhadas pelo
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Ana Vasconcelos, no Recife/PE, nos anos de 2016 e 2017. Consta em seus
objetivos específicos a sistematização dos casos acompanhados, a identificação das situações de vulnerabilidade e risco social vivenciadas pelas
famílias e a análise das condições objetivas e subjetivas que propiciaram a violação do direito da criança. Metodologicamente, a pesquisa
classifica-se como descritiva e explicativa; assume a forma de pesquisa de campo a partir das técnicas de coleta de dados documental e,
entrevistas semi-estruturadas, possuindo natureza quanti/qualitativa. Além disso, a reflexão a que se propõe este estudo fundamenta-se na teoria
social crítica, norteando pelo seguinte problema de pesquisa: “quais os condicionantes do abuso sexual contra crianças nas famílias acompanhadas
pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Ana Vasconcelos, do Recife/PE?”. Como já explícito, o lócus de pesquisa é o
CREAS Ana Vasconcelos, no Recife, que abrange as regiões político-administrativas 01 e 06. O percurso metodológico da pesquisa se deu em duas
grandes etapas: a 1ª etapa consistiu da ambientação, ou seja, o ingresso ao campo de pesquisa, a fim de realizar um diagnóstico, conhecer o
volume de dados existentes e contextualizar os profissionais no sentido de construir processos e rotinas para a coleta de dados. Já a 2ª etapa, por
sua vez, resumiu-se ao contato direto com as fontes de dados, ou seja, os prontuários SUAS e seus documentos complementares, tais como
ofícios, relatórios de atualização do caso etc. Os resultados aqui apresentados são parciais, visto que a pesquisa ainda está em curso. Conforme os
dados coletados no prontuário SUAS do total de 07 (sete) casos identificados, todos da Região Político-Administrativa (RPA) 06 (zona sul
Recifense); no que se refere à faixa etária das vítimas, 03 (três) são crianças e, 04 (quatro) adolescentes. No que se refere ao tipo da violência
sexual, 100% dos casos foram de caráter doméstico e intrafamiliar. Destaque-se que o baixo volume de casos aponta não apenas subnotificação,
mas, principalmente, o frágil referenciamento do CREAS enquanto equipamento de proteção social de crianças e adolescentes vítimas de violência
sexual, tanto pela população como pelos órgãos que compõem a rede de atendimento e proteção infanto-juvenil. Em se tratando das situações de
vulnerabilidade e risco social, 100% das famílias acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
(PAEFI) em decorrência da violência objeto do presente estudo apresentaram restrições, tanto no presente como no passado familiar, quanto à
renda, saúde, escolaridade e moradia. Concluímos, ainda que de forma parcial, que não se podem associar tais condições (sócio-econômicas) à
violência sexual contra crianças e adolescentes, no entanto, estas condições apresentam-se como fatores de risco, que interferem tanto na
prevenção como na intervenção adequada e superação da violência vivenciada.
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RESUMO
A violência foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, como um problema de saúde pública de grande amplitude e impacto na
morbidade e mortalidade das populações, havendo alta prevalência e prejuízos para o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e
comportamental dos indivíduos vítimas de violência (PAIXÃO; DESLANDES, 2011). Mesmo diante da gravidade gerada na vida de quem a sofre, os
estudos revelam que as crianças brasileiras são um público vulnerável a todo tipo de violência, tendo o seu direito fundamental violado, sobretudo
no espaço doméstico/intrafamiliar. O Disque 100 registrou no ano de 2016: 133.061 denúncias, desse total, 76.171 correspondem à violação de
direitos de crianças e adolescentes. Frente a esta realidade, percebemos o quão complexo é o problema da violência, tanto pelas conseqüências
que trás à sociabilidade e ao cognitivo das crianças e adolescentes, que vivenciam situações de violência (FLORENTINO, 2015; ROSA; CIONEK,
2006), quanto, ao que se refere ao seu enfrentamento, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) tenha instituído a Doutrina da
Proteção Integral a crianças e adolescentes, reconhecendo-os como sujeitos de direitos em caráter prioritário, garantindo meios para que essa
proteção seja assegurada pelo conjunto de atores da sociedade, a partir da efetivação do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), a violação de seus
direitos continua crescente, sobretudo, através das violências praticadas contra esta população (FARINELLI; PIERINI, 2016). Diante o exposto, o
nosso estudo se debruça e reflete sobre o seguinte questionamento: Diante às contradições existentes entre o legal e o real, posto existir uma
legislação que preconiza ter a criança e o adolescente o direito à proteção integral, e por outro lado as estatísticas evidenciarem que os direitos
desta população vêm sendo violados, através da vivência de violências, quem são essas crianças e adolescentes – vítimas, e em que contexto
familiar as mesmas se encontram? A partir deste questionamento, este estudo tem como Objetivo: Caracterizar o perfil das crianças e
adolescentes vítimas de violência doméstica/intrafamiliar, atendidas e acompanhadas pelo setor de Serviço Social (SS) da Pediatria do Hospital da
Restauração (HR) Recife – PE. O trabalho encontra-se em fase de desenvolvimento, com previsão de conclusão da primeira etapa para o mês de
junho de 2018. A pesquisa possui caráter quanti/qualitativo, do tipo exploratório, descritivo, tendo como campo o Hospital da Restauração
localizado no município do Recife - PE, maior hospital da Rede Pública do Nordeste do Brasil. Metodologicamente, esta primeira etapa da pesquisa
classifica-se como documental, utilizando-se dos formulários dos casos acompanhados pelo setor de SS da Pediatria do HR, no período delimitado
entre Julho de 2016 e Julho de 2017. Tendo como uma das categorias de análise a violência, entendemos exigir um procedimento metodológico
comprometido com a leitura de totalidade, por possuir especificidades para além da aparência, assim, a teoria que embasará a análise dos dados é
a teoria crítica. Os resultados parciais revelam que crianças e adolescentes do sexo masculino, na faixa etária entre 05 meses e 17 anos foram os
mais atingidos; tendo como principais responsáveis pelas agressões a mãe, seguido pelo pai biológico, e, outros membros da família. Os tipos de
violências mais freqüentes decorrem de negligência e espancamentos, causando traumas físicos, com conseqüência de traumatismos cranianos e
queimaduras e, em alguns casos com morte. Quanto à natureza das violências praticadas estão: negligência, violência física, e, psicológica nesta
ordem, estas que são sub-classificadas pelo serviço social conforme as suas especificidades, a exemplo das violências de rua, contra crianças, que
são sub-classificadas como negligência dos pais ou responsáveis. Por se tratar de um estudo em andamento, este resumo não apresenta resultados
analíticos conclusivos.
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo principal analisar de que maneira as ações realizadas pelo Grupo de Trabalho de Combate ao Racismo do
Ministério Público de Pernambuco contribuíram para enfrentamento do racismo institucional nos anos de 2003 a 2004 e 2015 a 2016. Esse recorte
foi realizado com o intuito de verificar a efetividade do Grupo com relação ao que se propunha inicialmente e na atualidade. Para atingir o objetivo
geral da pesquisa foram elaborados objetivos específicos com o intuito de verificar que condicionantes gerou a necessidade da criação do Grupo
de Trabalho de Combate ao Racismo do Ministério Público de Pernambuco, identificar que entraves o Grupo de Trabalho desafiou na busca pelo
enfrentamento do racismo institucional naquela instituição nos anos citados, compreender de que forma se estabelece o processo do racismo
institucional, além de compreender qual a importância da criação de grupos de trabalho em instituições públicas e privadas na busca pelo
enfrentamento do racismo institucional. O aporte-teórico metodológico teve por base uma pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem
bibliográfica e netnográfica de natureza qualitativa. A revisão bibliográfica foi realizada através de pesquisas em livros, artigos, periódicos e
páginas eletrônicas contidas nos meios de comunicação e de mídia digital. A análise dos materiais consultados concluiu que as ações do GT
Racismo do MPPE têm obtido resultados satisfatórios no que se refere ao enfrentamento do racismo institucional através de ações em parceria
com outras instituições governamentais. Através de reuniões, audiências públicas, seminários, palestras, oficinas e rodas de diálogo no Ministério
Público de Pernambuco e em outras instituições, o GT Racismo buscou entre 2003 e 2004 e 2015 e 2016, realizar o enfrentamento ao racismo
institucional. As conclusões deste trabalho apontam para a necessidade da criação de outros GT’s em instituições públicas e instituições privadas
que fortaleçam a luta contra o racismo institucional, que promovam o empoderamento da população negra e o reconhecimento e a valorização de
sua identidade étnico-racial e sua cultura. Considero que a implantação de grupos de trabalho de combate ao racismo em instituições públicas e
privadas é de suma importância para o enfrentamento ao racismo institucional, posto que essa ação colabora com a desconstrução de
estereótipos e de preconceitos relacionados à população negra, seus valores, costumes, crenças e religiosidade e às demais características da
população negra, além de viabilizar ações que incentivem a inclusão social da população negra em espaços de poder e em postos de comando,
contribuindo com a emancipação social, o empoderamento dos cidadãos negros e consequentemente a igualdade racial de fato. No tocante à
implantação de grupos de trabalho que tratem da questão racial nas instituições governamentais, a exemplo do GT Racismo do MPPE, analiso que
seja essencial para a luta pela igualdade racial, pois a criação de mecanismos que levem o Estado e a sociedade a desconstruírem o ideário de que
há grupos étnico-raciais superiores e inferiores, colabora para a efetivação da democracia plena. A pesquisa evidencia ainda a importância da
continuidade do trabalho do GT Racismo, pois, embora alguns resultados tenham sido obtidos a partir do trabalho do MPPE/GT Racismo, muito há
por se fazer, pois o racismo por ser estrutural no Brasil, perpassa todas as instituições brasileiras, excluindo e prejudicando substancialmente a
população negra. Por fim avalio que, o enfrentamento ao racismo institucional se concretiza através da criminalização do racismo, mas acima de
tudo a partir da educação, o que envolve principalmente a desconstrução de estereótipos racistas através da escola, de campanhas publicitárias,
dentre outros meios desenvolvidos pelo Estado e por suas diversas instituições, meios esses que possibilitem a reflexão dos cidadãos sobre os
malefícios do racismo.
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RESUMO
O presente estudo é fruto de uma pesquisa desenvolvida na área da Assistência Social, em uma instituição do Terceiro Setor. Teve como objetivo
analisar a efetividade das ações desenvolvidas na perspectiva de prevenção das drogas para o público infanto-juvenil. Traz um breve histórico
sobre a aquisição das práticas preventivas ao uso de drogas no Brasil, práticas estas que reproduzem um modelo americano. Mostra o
desenvolvimento de algumas ações preventivas do Estado, como as ações do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Aborda também as ações complementares do terceiro setor na perspectiva de prevenção ao uso de
drogas, por intermédio de ONGS e ações desenvolvidas pela própria sociedade diante da negligência do Estado em promover ações que atendam
todas as camadas populares. Inserido neste contexto, o Serviço Social realiza um trabalho no sentido de tornar estas crianças e adolescentes
“cidadãos de bem”, através de oficinas, rodas de conversa, atividades lúdicas com temas variados que fazem parte do seu dia-a-dia: violência,
drogas, educação, esporte, saúde e família. Ao desenvolver essas atividades contribui de forma socioeducativa no fortalecimento da cultura e
habilidades individuais e coletivas. Os procedimentos metodológicos adotaram a abordagem qualitativa, por meio da entrevista semiestruturada e
observação participante junto a 30 crianças e adolescentes atendidos na instituição. Para a análise dos dados, utilizou-se a técnica análise de
conteúdo. Constatou-se que: são desenvolvidas ações na perspectiva dos direitos e prevenção ao uso de drogas e estas estimulam os participantes
a participar da escola, garantindo o direito de acesso ao esporte e trabalhando a concepção dos seus direitos, deveres e malefícios que as drogas
causam. Contudo, para a efetividade das ações na prevenção ao uso de drogas é necessário uma equipe multidisciplinar na instituição, reunindo
assistente social, psicólogo, professores de educação física e a mobilização da sociedade civil. Torna-se necessário também o acompanhamento e
o diálogo dos pais para com os filhos, e o investimento do Estado em políticas públicas de esporte e lazer para o público alvo. Conclui-que o
Serviço Social sozinho não consegue prevenir o uso das drogas.
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RESUMO
Jogos em saúde (health games) tentam potencializar as características técnicas e estéticas da mídia dos jogos digitais em favor da saúde, nas suas
diversas formas. No Brasil, seu número vem crescendo, mas se originam a partir de diferentes campos, frequentemente sem registro confiável de
sua produção e funcionamento. Isto dificulta a construção de conhecimento sobre esta área, essencial para pesquisadores, profissionais de saúde,
estudantes e desenvolvedores de jogos digitais. O objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento preliminar da produção de jogos em saúde
criados no Brasil e que foram objeto de artigos e trabalhos científicos, a fim de consolidar estas informações para outros pesquisadores e
profissionais da área. A metodologia consistiu em: pesquisa bibliográfica sobre jogos sérios e jogos em saúde; pesquisa sobre os conceitos de
regras e mecânicas de jogos; busca de menções, descrições e relatos de jogos em saúde nos anais do Simpósio Brasileiro de Jogos e
Entretenimento Digital — SBGames e em periódicos brasileiros através de busca nas principais bases de dados; registro das informações dos jogos
encontrados; experimentação dos jogos que estavam disponíveis online ou foram cedidos pelos seus autores; descrição e catalogação das regras e
mecânicas dos jogos experimentados; e confecção do relatório final. Os resultados revelam que há uma produção significativa de jogos em saúde
no Brasil. Entretanto, em muitos casos ela ocorre sem participação de profissionais ou pesquisadores do campo da saúde. Mesmo considerando-se
que o material analisado consistia de trabalhos científicos, em muitos casos a descrição do jogo em saúde era vaga, com poucos detalhes sobre as
regras e funcionamento ou ainda sobre como o uso do jogo beneficiaria a saúde do jogador. Não foi possível a experimentação da maioria dos
jogos encontrados, pois não estavam disponíveis online para serem testados. As conclusões são de que há uma carência de registros sobre jogos
em saúde no Brasil. Quando existem, são incompletos ou inacessíveis. Nos textos analisados a desvalorização da descrição do funcionamento dos
jogos, a falta de testes e a indisponibilidade online são fatores complicadores para uso efetivo desta mídia na saúde, que parecem sugerir uma
desvalorização das suas peculiaridades e potencialidades, bem como uma falta de rigor na avaliação dos resultados de sua aplicação. Em muitos
casos, no que tange a projetos de pesquisa envolvendo jogos para a saúde, faltam políticas de continuidade, o que faz com que, uma vez que o
jogo esteja desenvolvido e os estudos publicados, haja poucos recursos para mantê-lo acessível à população. Confirmou-se a necessidade de
registrar a produção brasileira a fim de que este conhecimento não se perca e possa ser usado em todo seu potencial. Além disso, novos estudos
no mesmo tema poderão aprofundar estas conclusões e sugerir possibilidades para contornar as dificuldades de produção, divulgação,
manutenção e acesso de jogos para a saúde.
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RESUMO
A Realidade Virtual (RV) tem sido utilizada em treinamentos técnicos permitindo que os participantes tenham uma imersão bastante propícia ao
entendimento da situação estudada e facilitando o aprendizado nos mais diversos temas. Em missões espaciais, há mais de trinta anos , são
utilizados estes recursos em RV em treinamento,tanto para astronautas, bem como para profissionais técnicos envolvidos na montagem de
equipamentos. Um dos grandes motivos de se utilizar estas ferramentas no treinamento é o fato de diminuir os custos em todo o processo, pois os
equipamentos virtuais que os profissionais têm acesso em parte da aprendizagem não exigem tantos investimentos quanto os dos treinamentos
tradicionais. Dentro deste contexto, o problema de pesquisa é: Como elaborar um eficiente plataforma de realidade virtual com gamification para
treinamento técnico, que promova aprendizado, estímulo e desafio na indústria 4.0? Os objetivos gerais deste trabalho foram apresentar um
modelo de plataforma de realidade virtual que simule o treinamento técnico com equipamentos, permitindo a interação do usuário com as peças
de forma isolada ou em conjunto e podendo manuseá-las de forma a montar, fazer manutenção ou mesmo compreender o funcionamento de
determinada máquina. Os objetivos específicos foram fazer um estudo da arte sobre o tema, apresentando cases atuais; pesquisar tecnologias
disponíveis para elaboração de um protótipo; apresentar um modelo para treinamento técnico e avaliar o protótipo criado de forma a contribuir
para a disseminação desta prática de treinamento virtual na indústria 4.0. A metodologia utilizada, usou 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. As técnicas apresentam a parte prática da coleta de dados e podem ser divididas em documentação
indireta e direta. A documentação indireta neste projeto abrange pesquisa bibliográfica e documental e a Prototipação também faz parte deste
projeto. Já na pesquisa documental de fonte primária, estão incluídos os manuais dos fabricantes dos softwares em estudo, Unity , Unreal Engine,
Blender, 3DMAX, entre outros, porque eles são a principal fonte de informação sobre as funcionalidades, ferramentas e interfaces apresentadas
pelos fabricantes dos softwares. A metodologia também inclui um modelo de um protótipo em Realidade Virtual que permita o entendimento do
manuseio das peças do equipamento. Os resultados encontrados, mostraram que a tecnologia mais apropriada para a Realidade Aumentada é a
plataforma Unity, juntamente como plugin Vuforia. para o modelo e protótipo porque é uma tecnologia bastante conhecida, com muito scripts e
plugins, além de assets disponíveis. O estudo provou , no entanto, que é importante o conhecimento da linguagem C#, para a programação do
protótipo, o que dificultou um pouco o desenvolvimento, por não ser uma linguagem tão comum quanto as demais encontradas no mercado. Os
problemas maiores para execução destes trabalho, estão também relacionados ao acesso a modelos em 3D que representem com fidelidade os
equipamentos a serem apresentados para este treinamento, e ainda como resultados satisfatórios para este trabalho, foi a aquisição em bancos
de objetos em 3D, como CGTrader, como uma fonte para materiais a serem utilizados nas plataformas Unity. Como Conclusões, pode-se afirmar,
que pode-se dividir em dois grandes e importantes aspectos para conseguir construir este modelo de ambiente de Realidade Virtual para
treinamento nas indústrias: um de caráter lógico, envolvendo a programação em C# e outro de caráter de Design, buscando ao máximo objetos
em 3D que representem de modo mais fidedigno possível, os equipamentos da indústria para serem recriados em um ambiente de treinamento
em RV.
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RESUMO
No paradigma tradicional das redes de computadores há dois elementos principais que compõem os equipamentos de rede: o plano de controle e
o plano de dados. O primeiro é responsável por manipular e controlar todo o tráfego que passa pelo comutador e o segundo é responsável por
encaminhar esse tráfego com base nas ordens do plano de controle. Esses dois elementos em execução tornam as redes tradicionais complexas.
Entretanto, os administradores enfrentam dificuldades na administração e monitoramento dessas redes, dada a necessidade de configurar cada
dispositivo separadamente, os quais possuem diferentes especificações de softwares, exclusivas de seus fabricantes. Nesse contexto, surge a
solução denominada Software Defined Networking (SDN) ou Redes Definidas por Software, um novo paradigma em redes de computadores que
propõe a separação entre o plano de controle e o plano de dados. Para tanto, o plano de controle é migrado para um controlador SDN central,
esse é o responsável por todo o controle e gerenciamento da rede. Enquanto o plano de dados que se mantém nos comutadores é responsável
pelo encaminhamento do tráfego de acordo com as ordens pré-estabelecidas pelo controlador. Com essa divisão, uma centralização lógica do
controle e uma visão mais global da rede são obtidos, o que viabiliza uma configuração e gerenciamento mais simplificados. Ao aprofundar o
estudo em soluções SDN, o desenvolvimento da presente pesquisa possibilitou responder algumas questões: Como a arquitetura SDN se difere da
rede tradicional? Como é estruturada uma rede usando SDN? Como funcionam os controladores SDN? Quais linguagens e interfaces de
programação em rede podem ser usadas? Como estão relacionados requisitos de escalabilidade e desempenho em diferentes cenários SDN? Os
objetivos deste estudo foram investigar o desempenho de cenários SDN em relação a escalabilidade, possibilitando ao graduando pesquisador
aplicar seus conhecimentos de sala de aula em uma pesquisa prática e relevante. A metodologia quantitativa e experimental foi utilizada para a
criação e avaliação de ambiente emulado de diferentes cenários SDN, onde se delimitou um ambiente de estudo em condições controladas. Para o
desenvolvimento das emulações utilizou-se o software emulador de redes Mininet, dadas suas características de adaptabilidade e open source,
onde, juntamente com o mesmo, foi utilizada a ferramenta iPerf, para medição ativa do tráfego. Com a geração de tráfego (em ambiente
emulado) em três cenários SDN, com diferenciação da quantidade de hosts de borda (servidores e clientes), — 2, 4 e 8 para os cenários A, B e C,
respectivamente — ocorreram medições de algumas métricas, a saber: Vazão, quantidade de dados transmitidos, perda de datagramas e jitter. Os
resultados foram obtidos através de 30 emulações para cada um dos cenários, onde cada uma das emulações teve uma duração de 300 segundos.
Através das emulações, notou-se uma significativa queda de desempenho na métrica jitter, onde, nos três cenários (A, B e C) os mesmos foram de
0.054 ms, 0.073 ms e 0.119 ms, respectivamente. Porém, nas demais métricas (vazão, quantidade de dados transmitidos e perda de datagramas),
não foram identificadas perda de desempenho. Concluindo, os resultados obtidos sugerem que as métricas de vazão, quantidade de dados
transmitidos e perda de datagramas não decresceram na mesma proporção em que ocorreu o incremento no número de hosts e tráfego gerado,
mas o jitter sofreu degradação. Ainda que não se possa aqui indicar a causa dessa degradação, a partir dos testes ora realizados, pode-se supor
uma relação entre o aumento de fluxos de tráfego e o incremento na métrica jitter. Essa métrica necessita de mais investigação sobre seu
comportamento, para mapear as causas da degradação. Além disso, os resultados do estudo também contribuíram para um entendimento do
comportamento das soluções SDN e uma melhor compreensão dos benefícios da implantação de soluções SDN.

X Seminário de Pesquisa da Estácio

Tecnologia da Informação
Redes de Computadores

401

Tecnologia da Informação
Curso: Sistemas de Informação
Título:

A IMPORTÂNCIA DO MODELO OPENEHR COMO PADRÃO DE INTEROPERABILIDADE E INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Autor(es) Vianney de Oliveira Ribeiro
E-mail para contato: vianneyribeiro@gmail.com
Palavra(s) Chave(s): MDD, OpenEHR, Modelagem de sistemas, UML, padrões

400

IES: IFCE

RESUMO
Para uma consulta médica o paciente é sempre perguntado sobre seu estado físico e psicológico, uso de medicamentos, internações, possíveis
registros familiares da doença para registro no prontuário do paciente. O prontuário antes armazenado em papel evoluiu para um prontuário
eletrônico em sistemas informatizados que armazenam os atendimentos fornecidos ao paciente. Mas os sistemas de informação em saúde (SIS)
são desenvolvidos por diferentes empresas e cada empresa utiliza um padrão próprio para estruturar dados clínicos, estes padrões não convergem
para uma unificação e os sistemas conseguem não estabelecer uma troca de dados, tornando o acesso ao prontuário do paciente legado ao
sistema do local onde ocorre o atendimento, por conta da falta de integração, vários diagnósticos sobre o paciente são perdidos, diagnósticos
esses que deveriam ser coletados ao longo da vida, proporcionando uma continuidade ao atendimento, favorecendo um diagnóstico mais preciso.
Essa mudança é uma tendencia global por modelos de atenção mais focados no paciente, na manutenção do seu bem-estar, os modelos
tradicionais são focados nos médicos que são focados nas doenças. Nesse sentido abordagens orientadas a modelo(Model-Driven DevelopmentMDD) pode colaborar na melhoria da produtividade do processo e do produto de software, MDD é um paradigma de desenvolvimento de sistemas
voltado a modelos, que visa aprimorar a forma que o software é desenvolvido pela representação das principais características de um sistema em
modelos. O MDD utiliza conceitos que são menos associados a tecnologia do desenvolvimento de software, ficando mais próximos do domínio do
problema, possibilitando a idealização dos sistemas de informação em saúde por um especialista de domínio e não necessariamente por um
profissional de computação. O OpenEHR possibilita estabelecer um padrão comum, aberto e orientado a modelos, baseado em conceitos clínicos
(chamados arquétipos) . A adoção desse padrão possibilita modelos padronizados e reconhecidos por profissionais da área de saúde originando
um modelo que possa ser utilizado e entendido pelo desenvolvedor como o padrão UML.Até o momento, foi realizado um levantamento
bibliográfico sobre o OpenEHR e sua adoção em sistemas de saúde do Brasil para proporcionar a integração de informações do SUS. Neste estudo,
conclui-se que o OpenEHR é um caminho para universalização das informações sobre o paciente, sua adoção no Brasil ocorreu em agosto de 2011
por meio de portaria do ministério da saúde, regulamentando padrões de interoperabilidade e informação no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), nos níveis municipal, distrital, estadual e federal e para os sistemas privados e do setor de saúde complementar.
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RESUMO
O presente trabalho foi realizado ao longo do semestre com a turma da disciplina de Mídias Digitais. Os alunos realizaram um seminário sobre
Métricas de Redes Sociais, onde buscavam estudar uma ação dentro de um canal de rede social, podendo ser Facebook, Instagran, Twitter ou
YouTube. A partir da inserção da ação na rede escolhida, os grupos de alunos deveriam realizar suas métricas e análises a partir de uma das
ferramentas a seguir, respectivamente, Google Analytics, Quintly ou Buffer, além da exploração das métricas nativas de cada rede. Observa-se a
importância da mensuração de resultados para marcas e empresas presentes nas redes sociais e como a atividade vem se tornando cada vez mais
sofisticada e complexa. O estudo reflete a necessidade de resgatar os conceitos de mídias digitais a partir de vários autores e realizar a mensuração
de uma ação realizada numa das Redes Sociais a partir de indicadores como Base de Relacionamento (relacionadas à quantidade de usuários),
Alcance (relacionado a quantas pessoas são impactadas pelo seu conteúdo em ações nas redes sociais), Engajamento (representa o envolvimento
do público com o conteúdo, ação ou página, Atendimento (refere-se as marcas presentes no ambiente digital devem estar abertas e jamais ignorar
sugestões, reclamações e dúvidas de seus públicos) e Transações (refere-se as atividades realizadas por meio de recursos que não são nativos das
redes sociais). A atividade iniciou final de fevereiro, sendo concluída final de abril de 2018. Os resultados foram impressionantes, por exemplo,
uma equipe anunciou a ação “Musa Santa Maria Bulldogs”, cujo objetivo era expandir a divulgação do time de rugb na cidade de Santa Maria-DF,
para torná-lo mais conhecido, além de trazer visibilidade para o mesmo, possibilitando assim a aquisição de patrocínios. A ação obteve 7165 visitas
orgânicas, ou seja, sem a utilização de recursos pagos. Obtiveram um alcance de 4451 visitas. Como resultado, perceberam um aumento
significativo de seguidores em 02 meses, 1.411seguidores. Após a mensuração através das ferramentas nativas do Instagran, foram estudar e
aplicar nesta ação a ferramenta Buffer, que é uma espécie de automatizador de posts das redes sociais, onde é possível agendar publicações no
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ e App.net, e ainda definir o horário e frequência das postagens. A ferramenta tem versões web e móvel,
além de contar com extensão para Chrome. Uma vez conectada a conta, o usuário clica na aba “Content” e inclui na fila os posts que deseja
compartilhar ao longo da semana. Depois basta ir até “Schedule” e determinar em quais dias e horários os conteúdos serão liberados. É possível
postar de zero a oito vezes ao dia, durante toda a semana ou em dias pré-determinados. Vale lembrar, que é necessário dar permissão para que o
aplicativo faça postagens nas redes sociais, caso contrário a mensagem irá falhar. Na guia “Anal tics” localizam-se as estatísticas sobre a
repercussão de suas postagens. Com a licença gratuita, ficam disponíveis informações básicas, como número de comentários e curtidas no
Facebook ou retuítes, favoritos e menções no Twitter. O Buffer tem aplicativos para Android e iOS, que dão acesso às mesmas funcionalidades que
a versão online. Ele também conta com uma extensão para Chrome, que exibe uma caixa para inserção e agendamento rápidos de conteúdo e um
botão na interface das redes sociais. O plugin também funciona como atalho para ir à página do gerenciador de mídia social. Como a ferramenta
ajudou o grupo? Ela é particularmente útil para gerar engajamento. Ela garantiu a presença ativa em diferentes mídias, sem demandar muito
tempo ou esforço. Foi elaborado posts semanais, programado a melhor hora para a divulgação dos trabalhos, com um intervalo pensado, para não
"floodar" o feed de notícias dos seguidores. Após essas ações, a equipe conseguiu ter uma notícia na rede de TV local, além de ter seu evento
reconhecido e patrocinado.
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RESUMO
O presente trabalho foi realizado ao longo do semestre com a turma da disciplina Requisitos de Sistemas. Os alunos realizaram um estudo e
análise do Sistema de Emergência 911 dos EUA, onde buscavam compreender as tecnologias inovadoras utilizadas para auxiliar vítimas a serem
rapidamente socorridas, seja por ambulâncias ou carros policiais. Ao ligar para 911, na Divisão de Comunicações da Polícia, uma luz pisca no
monitor do computador de um operador do 911, indicando a entrada de um chamado. O sistema 911 consiste em um sistema de computador
ligado em rede para compartilhar um banco de dados. O banco de dados armazena os dados relativos à localização de todos os endereços dentro
daquele sistema 911 específico, como também informação relativa aos procedimentos seguidos para determinados códigos de emergência. Os
alunos, ao analisar o cenário, levantaram os requisitos funcionais (requisitos que o produto a ser desenvolvido deve possuir) e também requisitos
não funcionais, como confidencialidade, disponibilidade, precisão, eficiência, agilidade e integridade. Em seguida, fizeram a descrição do caso de
uso e a elaboração do diagrama de casos de uso, mostrando como o sistema deveria se comportar quando estivesse pronto. Os alunos usaram a
ferramenta Trello (aplicativo de celular usado para organizar tarefas) para se comunicar, trocar visões de seus entendimentos e discussões. E
usaram o software Astah para montar os diagramas (de caso de uso e de classe). Os alunos compreenderam a tecnologia que o sistema 911
utilizara e a partir daí elaboraram um Projeto de Interface Gráfica através de ferramentas que realizam prototipação do sistema, poderiam usar
Moqups, Adobe XD ou MockFlow. Um dos grupos fez uso do MockFlow por sua simplicidade e código livre. Eles identificaram que para compor o
Sistema 911, precisariam de um sistema de rádio despachante que ficaria dentro das viaturas policiais/ambulância e outro sistema na mesa do
operador 911 propriamente dito. O rádio despachante responde a informação na sua tela, alertando a ambulância e o carro de polícia disponível
mais próximo, dando-lhes detalhes relevantes. Qual foi o impacto do sistema 911 sobre a urgência com que uma emergência deve ser
respondida? Como exemplo, foi considerado que em 1980, um chamado por ambulância na cidade de Nova York poderia ser respondido em 18,8
minutos; hoje é mais provável que a resposta venha em 8,5 minutos, graças ao sistema de resposta à emergência. É apenas mais uma forma como
o Sistema de Informação está afetando nossas vidas. Os alunos após a análise e criação do Projeto de Interface perceberam a importância da
tecnologia na vida atual.
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RESUMO
A compactação de dados é o processo de modificação ou codificação de um conjunto de símbolos em outro, com tamanho reduzido. A
necessidade de reduzir a quantidade de informações armazenadas é um problema constante da computação em suas mais diversas áreas,
surgindo então a necessidade de desenvolver algoritmos capazes de representar o mesmo conjunto de dados com menor frequência de
caracteres. Este processo normalmente é realizado pela eliminação de dados redundantes ou pela redução da quantidade de dados necessários
para representar a informação corretamente, criando-se assim técnicas de compressão de dados. O principal objetivo desta pesquisa é entender a
compressão de dados, conhecendo o seu funcionamento e avaliando qual o melhor modelo para compactação de textos, demonstrando assim, os
pontos fortes e fracos das teorias apresentadas neste artigo, com exemplos teóricos e práticos na compressão e descompressão das informações.
Nesse trabalho foi usado pesquisa bibliográfica, constituída principalmente por livros, artigos científicos, teses e dissertações, visando criar um
referencial teórico consistente sobre as duas principais técnicas de compactação. Foi utilizado o método quantitativo para comparar os processos
de compressão analisados, para tal, foi empregado um sistema que realiza a coleta e apresentação dos dados em dois métodos de compressão, e
em seguida avalia o desempenho de cada algoritmo testado. Os métodos estudados foram a codificação de Huffman (modelo estatístico) e o
algoritmo de Lempel-Ziv-Welch (baseado a dicionário), apresentando assim, as vantagens e desvantagens de cada um. Diversos tipos de arquivos
requerem o processo de compactação, como imagens, áudios, vídeos ou textos. Iremos retratar especificamente o processo de redução de textos.
Durante a análise foram utilizados os algoritmos das técnicas de compressão, desenvolvidos em linguagem de computação de alto nível, podendo
simular o funcionamento de cada modelo nos mais variados tamanhos de textos, passando a catalogar suas principais vantagens e desvantagens.
Realizou-se, juntamente com esta análise, avaliações quantitativas das informações obtidas quanto à redução dos dados de entrada e de saída, e o
tempo de execução de cada algoritmo. Importante ressaltar que em testes efetivados com os algoritmos de compressão em diversos tamanhos e
modelos de textos, as técnicas apresentaram resultados diferentes. Para tais algoritmos, uma técnica que teve um excelente proveito em um
teste, não terá obrigatoriamente o mesmo resultado em todos os outros testes, uma técnica que produz um resultado ótimo em uma sequência
de caracteres onde a frequência seja muito repetitiva, não apresentará o mesmo resultado onde o conjunto de caracteres seja diferenciado,
confirmando que, toda técnica possui vantagens e desvantagens no processo. Através das análises executadas neste estudo, foi possível observar o
ganho de espaço que cada técnica consegue realizar em diferentes formatos de textos, obtendo resultados com valores satisfatórios quando
comparados com os valores originais da mensagem. O teste foi realizado em diversos formatos de frequências e ao utilizar uma única técnica, a
mesma apresentou resultados diferentes. Como exemplo, ao comprimir as seguintes sequências com a mesma quantidade de caracteres
(ignorando os espaços): “a b c d e f g h i j”, “aa bb cc dd ee” e “a b cc dddddd” são obtidos os seguintes resultados: 57,5% de redução para o
primeiro, 70% para o segundo e 80% para o terceiro, usando o algoritmo de Huffman, comprovando assim, a desvantagem apresentada por esta
técnica ao tratar frequências iguais, chegando a conclusão de que não é possível utilizar uma única técnica para se alcançar o melhor resultado em
todos os casos, por outro lado, conhecer suas vantagens e aplica-la corretamente se faz necessário para alcance do melhor resultado na
compressão.
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RESUMO
O uso de metodologias ativas vem transformando o cenário da sala de aula em um espaço cada vez mais produtivo. Porém, ainda observamos
que docentes praticam o uso das metodologias ativas mas, não as identificam em sua prática docente. Em um olhar multidisciplinar e
interdisciplinar percebeu-se através de uma pesquisa realizada com os docentes que estes necessitam de ter formações através de atividades
diversas para conhecer de uma forma mais diversificada sobre as metodologias ativas para assim, identificá-las em suas práticas. Quando estes
docentes percebem que as praticam sentem-se motivados a continuar no uso das metodologias ativas em sua prática docente e quando estes
identificam que não as praticam mas, passam a conhece-las ficam inquietados com os recursos e as possibilidades e assim, passam a desenvolver
suas práticas pedagógicas utilizando metodologias ativas. Esta estudo possui inclusive o olhar da Gestão acadêmica em que ao receber os dados da
pesquisa realizada com os docentes percebeu junto ao grupo de coordenadores a importância da criação não só de um grupo de pesquisa bem
como, implementar e implantar atividades variadas junto aos docentes além das ofertadas através do PIQ. O estudo foi realizado através dos
diversos olhares das coordenações dos cursos de Sistemas de Informação, Pedagogia, Letras, Enfermagem e Contabilidade para uma melhor
percepção da prática pedagógica de docentes de diferentes áreas. Uma vez por mês é realizado um encontro com docentes onde são realizadas
atividades que contemplam metodologias ativas para que estes as conheçam. Percebeu-se que a cada encontro a adesão dos docentes vem
aumentando e mesmo quem faz o uso das metodologias ativas participam por ser um momento de troca e aprimoramento profissional. Outra
ponderação e consideração que destacamos neste estudo é colocar o aluno no papel de protagonista no processo de aprendizagem o que muito é
reforçado e possibilitado com o uso das metodologias ativas na prática pedagógica dos docentes que ministram disciplinas nos cursos de
graduação da UNESA.
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RESUMO
A Morfogênese é o processo de crescimento dos seres vivos a partir de células individuais. Ele tem sido bastante inspirador para criação de
algoritmos para o controle de coletividade de agentes. A Pesquisa nessa área começou com o primeiro modelo desenvolvido por Turing em 1952
[81] e seguiu diferentes caminhos até hoje. Uma das suas principais questões é como especificas qualquer formação para um conjunto de agentes
de um enxame. Algumas formas são bem simples, como círculos, mas podem ser bastante complexas para uma área indefinida qualquer. Este
trabalho apresenta três partes, Primeiro uma revisão sobre os diferentes métodos de aplicação desse paradigma na formação de enxames de
agentes, assim como uma perspectiva evolutiva histórica das abordagens. Em seguida, criamos um modelo matemático e um design para o
algoritmo inspirado em Morphogênese para um Swarm de elementos multidimensionais e por último implementamos um sistema de simulação e
avaliamos a performance de resposta do algoritmo. Os algoritmos de Morphogênese se baseiam no mapeamento da posição dos elementos do
Swarm(Enxame) através uma valor chamado "Morphogen" que é inspirado em uma substancia proteica que as células usam para registrar suas
posições relativas. O "Morphogên" é difundido ao longo dos elementos do Swarm e sua propagação vai diminuindo de valor ao longo de cada
dimensão espacial, desta forma, indicando ao elemento, a sua posição relativa ao resto dos agentes. Este mecanismo, definico por Turing em
1952 através de sistemas de equações diferencias, tem em seu algoritmo, uma função que expressa uma determinada formação para o Enxame.
Neste trabalho, discretizamos a definição da função de formação através de múltiplos Hiper Pontos no Hiper Espaço que criam uma forma
multidimensional. Em outras palavras, cada agente irá se mover para o mais próximo possível, no espaço tri-dimensional, da forma especificada
mas também se adequar aos outros parametros nao espaciais. Por exemplo, se a formação desejada tem pontos de uma certa cor em alguma
parte, os agentes que tem cor próxima aquela irão migrar para lá em preferencia a outros. O sistema completo de simulação dos algoritmos
precisou da implementação de vários subsistemas de apoio, como por exemplo, detetor de colisões entre agentes, desvio de obstáculos,
competição entre alvos, etc. Todos estes subsistemas requisitam parametros de sitonia específicos, desta forma, nossas análises de performance,
apresentadas na conclusão deste trabalho, mostram a análise destes parametros e avaliação de melhores resultados. Os resultados deste trabalho
estarão sendo também apresentados no IEEE Congress on Evolutionary Computation(IEEE CEC) - IEEE World Congress on Computational
Intelligence (IEEE WCCI 2018), 8-13 July, Rio de Janeiro, Brazil.
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RESUMO
Apesar das recentes tecnologias imersivas estarem se aproximando cada vez mais do público geral, essa experiência ainda é custosa e muitas vezes
impraticável para alguns usuários, este é o cenário encontrado na ilha de Algodoal, estudo de campo deste trabalho. Muitos setores da indústria,
entretenimento, saúde e serviços já exploram a tecnologia de Realidade Virtual e Aumentada Imersiva. Entretanto, a experiência que o usuário
tem com esse tipo de tecnologia é algo tão diferente das aplicações usuais, que é comum que o interesse seja maior pela tecnologia em si do que
propriamente pela utilidade dela. A proposta deste trabalho trata do uso de tecnologias de geolocalização para o desenvolvimento de aplicação
web capaz de disponibilizar de maneira off-line bases geográficas da Área de Proteção Ambiental (APA) especificamente em algodoal/MaiandeuaPará-Brasil. Atualmente, a geolocalização é realizada por diferentes dispositivos entre eles celulares, tablets e os tradicionais dispositivos de GPS.
Este trabalho, disponibiliza a localização off-line de mapas e indicações de caminhos com uso de aplicativo de realidade aumentada e virtual. Deste
modo foi disponibilizado através de um sistema inteligente, acesso a informações geográficas representadas por mapas temáticos (modelos
abstratos e simplificados da superfície terrestre) localização de praças, praias e pontos turísticos, assim como o trajeto dentro da ilha e locais para
repouso e comercio. Tudo de forma interativa e dinâmica com o intuito de mostrar não só a posição do usuário, mas fornecer outras informações
relevantes relacionadas à região onde se encontram, previamente pontuada por Gps no estudo de campo realizado. O cenário atual de acesso a
rede banda larga em locais no interior do Estado do Pará, tem área de cobertura do serviço limitada, um cenário hostil para aplicações que
precisam de conexão com a internet, muitas vezes indisponível, a dificuldade para acessar um mapa online devido a falhas na rede e a pouca
informação sobre o deslocamento dentro da ilha, levou a pesquisa e ao tema proposto. O desenvolvimento da aplicação utiliza tecnologias livres
para a construção do site com os mapas interativos implementa-se os recursos do Servidor de mapas Mapserver, linguagem de programação
Python, Javascrip e PHP, e banco de dados PostGIS/postgresql. A tecnologia desse sistema dispõe de uma boa infraestrutura, onde o visitante
encontrará - já referenciados a geolocalização dos lugares citados devidamente mapeados e pré-localizados no banco de dados. Apartir da rede
interna qualquer cidadão, dentro da zona de cobertura da rede, com seu dispositivo móvel como tablet, celular, smartphone, netbook ou
notebook, poderá se conectar e acessar à aplicação web e usufruir de uma cobertura de mapas off-line. A metodologia utilizada, quanto ao tipo de
pesquisa, foi exploratória. Utilizando essa técnica para a visualização de dados geográficos através de aplicações web (Internet/Intranet). A
aplicação permitiu eventualmente inferir dados geográficos através da própria interface web. Essa alternativa de consulta de informações que a
aplicação propõe permite a usuários, aos moradores e comerciantes do local, calcular tempo e distância em cada viagem ao se deslocarem dentro
da região mapeada, que eventualmente pode ser combinada à metodologias como relatórios, gráficos e outros, agregando a TIC como forma de
difusão da informação em meio virtual e trabalhar com colaboração. Neste contexto, o presente trabalho definiu e implementou uma integração
de tecnologias de baixo custo para smartphones e notebooks, com uso de realidade virtual. Dessa forma, oferece uma contribuição para a área de
Sistemas inteligentes com o desenvolvimento de aplicativo que auxilia na localização e escolha de pontos, dentro do cenário trabalhado.
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RESUMO
A área da Tecnologia da Informação (TI) é caracterizada por uma divisão digital de gênero decorrente à baixa participação de mulheres em cursos
técnicos e universitários, bem como no mercado de trabalho. Essa ausência também afasta e aumenta a desistência das mulheres neste mercado,
que acaba sendo considerado masculino e masculinizante, reproduzindo estereótipos negativos e silenciando a voz feminina. Esta situação é ainda
mais grave na comunidade software livre. Em resposta a tal situação, muitas mulheres se organizam em grupos para melhorar as suas experiências
e para incentivar outras mulheres a entrar e permanecer na área. Visando analisar a brecha de gênero na comunidade hacker do software livre no
Brasil, esta comunicação se fundamenta nos estudos feministas sobre a Ciência e Tecnologia. No campo dos estudos de Gênero e Sociedade e
Tecnologia, acredita-se que o gênero está implicado em toda a cadeia produtiva da tecnologia, devendo-se analisar não apenas seus usos e
apropriações, mas também seu projeto, desenvolvimento e distribuição. Dessa forma, há uma denúncia feminista contra o androcentrismo e do
etnocentrismo, pois estes acarretam em um afastamento sistemático das mulheres da tecnologia da informação (TI) (CASTAÑO, 2008; GARCÍA,
1999; HARAWAY, 2004; 2009; SEDEÑO, 1999; SELAIMEN (2013); TABACK, 2007; WAJCMAN, 1991, 2006, 2009). Esta perspectiva de gênero dos
estudos feministas da tecnociência ou estudos tecnofeministas deve levar em consideração a brecha digital de gênero, a existência dos
estereótipos negativos de gênero, a importância da atuação de mulheres em toda a cadeia produtiva da tecnologia, além de não ser determinista.
Esta comunicação visa apresentar a brecha de gênero na comunidade software livre do Brasil e as formas pelas quais as mulheres estão se
organizando para “hackear” esse movimento. Para isso, foram analisadas as iniciativas do grupo /MNT – Mulheres na Tecnologia. Acredita-se que a
atuação do grupo em ambientes digitais e em eventos ligados do software livre colabora e transforma esta comunidade, no sentido de torná-la
mais consciente em termos de equidade de gênero. A metodologia utilizada é referente à combinação de métodos qualitativos empregados em
ambiente fase a fase e online no que podemos denominar de etnografia digital multimodal (AMARAL et al., 2008; BRAGA, 2006; HINE, 2000;
KOZINETS, 2009; MURTHY, 2008). Esta é uma variante do método clássico da etnografia adaptado para as ambiências e facilidades das tecnologias
digitais. Dessa forma, foi realizada, entre os anos de 2013 e 2014: observação participante e entrevistas em eventos presenciais (Fórum
Internacional de Software Livre; Encontro de Mulheres na Tecnologia; e Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico); aplicação
de questionários online; realização de entrevistas via e-mail e chats; participação em grupos de discussão por e-mail; observação de sites e redes
sociais, tudo relacionado ao grupo /MNT. A atuação das mulheres desse grupo dar-se através do incentivo à maior presença de mulheres em
espaços de visibilidade, como os eventos; da apresentação de modelos de mulheres em posição de destaque na carreira profissional e militante; e
da participação na cadeia produtiva e de difusão dos softwares livres. Dessa forma, elas estão “hackeando” a comunidade, fomentando iniciativas
pró equidade de gênero, para o empoderamento das mulheres no movimento software livre. Estas ações deflagam o ativismo político e a atitude
hacker do /MNT em termos da condição social das mulheres neste movimento. Esta comunidade, que embora clame pela liberdade, ainda
reproduz discriminações e estereótipos que prejudicam a atuação feminina. Com suas iniciativas e aliados, o /MNT fomenta a reconfiguração da
cultura dominantemente masculina associada à tecnologia da informação. Sendo assim, elas demonstram a importância de mudar os papéis
atribuídos às mulheres no que tange a cadeia produtiva da tecnologia.
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RESUMO
Os deficientes visuais encontram vários obstáculos que dificultam a sua autonomia em ambientes desconhecidos. Seu deslocamento depende da
utilização do tato ou comunicação com terceiros. Esse problema pode ser encontrado em vários casos, como a ajuda para se deslocar a um ponto
desejado, saber qual ônibus está a sua frente e sua rota, encontrar elevadores, banheiros e identificar lojas de maneira independente são alguns
dos vários entraves que cercam o deficiente visual em um ambiente novo. Em 2013 a Apple lançou a sua tecnologia iBeacon, uma referência de
nome mais simples para “indoor proximity system” ou “sistema de proximidade em ambientes fechados”. A tecnologia consiste em um
componente de hardware chamado beacon, um emissor de sinais em radiofrequência, tecnologia conhecida como bluetooth low energy (BLE), ou
Bluetooth Smart e uma biblioteca para que as linguagens de programação possam interagir com os sinais recebidos proporcionando aos
programadores a implementação de aplicativos baseados na interpretação desses sinais possibilitando uma interação entre eles. O deficiente
visual utiliza o tato para identificar ambientes bem como solicita ajuda para conseguir interpretar sua localização. Esta dependência poderia ser
minimizada com uma tecnologia assistiva adequada a necessidade do usuário com a padronização no mapeamento de pontos de interesses do
local e sinalização através dos beacons. O beacon envia informações que fornecem ao aplicativo sua identificação e sua proximidade relativa ao
smartphone, essa informação pode ser interpretada pelo aplicativo fornecendo a área em que ele se encontra e sua distância ao ponto de
interesse. A proposta dessa pesquisa é implementar esta solução de forma que ao se deslocar em um ambiente ainda desconhecido, o usuário
receba através do sintetizador de voz do seu smartphone sua proximidade dos pontos de interesse do local. Atualmente já foram adquiridos os
beacons e o aplicativo está sendo desenvolvido para a plataforma apple, a navegação por voz seguirá as orientações da ITU-T F.921 (03/2017)
aprovadas pela International Telecommunications Union. A avaliação será realizada por meio de testes junto a deficientes visuais afim de verificar
se o presente modelo de tecnologia assistiva proporciona maior independência em sua mobilidade ao receber informações pertinentes de onde
ele se encontra em tempo real.
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RESUMO
Nos dias atuais a globalização surgiu em conjunto com a automação das máquinas e serviços. A automação industrial vem crescendo
assustadoramente nos últimos anos e os conceitos de produtividade e qualidade ganham considerável destaque nas organizações. Dessa forma,
está se vendo um mercado cada vez mais competitivo e se torna inevitável a utilização de sistemas automatizados. O conceito de retrofitting
aliada à proposta de projeto integrador e à escassez de recursos é o que o projeto se propõe a ser realizado. O projeto visa aplicar a técnica de
retrofitting para automatizar uma fresa vertical com utilização de uma mesa de coordenadas, sensores, motores de passo e muita programação
em linguagens de programações C e Wire. O sistema consta de uma mesa de coordenadas XY, que executa os deslocamentos perpendiculares à
fresa em um plano. Junto à mesa de coordenadas localizam-se os motores de passo comandados por drivers que fazem a movimentação dessa
mesa nos eixos X e Y. A variação do eixo Z ainda é realizada de forma manual, pois inicialmente a fresa não tem um controle automático. As
máquinas CNC são equipamentos programáveis que apresentam a capacidade de controlar, por programação, a velocidade, aceleração e
posicionamento de eixos ou ferramentas. Nessas máquinas com comando numérico computadorizado, as ferramentas são controladas para
permitir furar, polir, fresar, retificar e executar uma série de ações, permitindo usinar uma grande variedade de peças em alta velocidade e com
grande precisão, especialmente quando associadas a programas de CAD/CAM (Computer-Aided Design e Computer-Aided Manufacturing). Os
movimentos da máquina CNC, que no atual projeto é representado pela mesa de coordenadas XY, são controlados através de um software de
computador, onde envia sinais ao sistema que após serem devidamente tratados, são amplificados e enviados aos motores de passo, para o
controle dos movimentos da mesa de coordenadas XY. Os motores de passo consistem em motores DC de magnetos permanentes ou de
relutância variável que apresentam rotações em ambas as direções, variações incrementais de precisão angular e com repetição de movimentos
bastante exatos, quanto ao sistema embarcado, realiza um conjunto de tarefas predefinidas, geralmente com requisitos específicos e atuará
juntamente com o firmware GRBL. Considerado um software livre de alto desempenho e de baixo custo para o controle de movimento baseado
em portas paralelas para fresagem CNC. Ele é executado em um Arduino UNO ou MEGA, dois modelos de placa Arduino. O GRBK aceita o
compilador de código G e foi testado com a saída de várias ferramentas CAM sem problemas. O objetivo geral consiste na aplicação da técnica de
retrofitting para converter uma máquina antiga, com pouco uso, em uma fresa vertical e uma mesa de coordenadas XY utilizando automação e
princípios de uma máquina CNC. Os objetivos específicos: automatizar a fresa vertical para atuação como uma máquina CNC; implementar um
programa em linguagem de programação C e Wire a placa Arduino para controlar os motores de passo; traçar figuras geométricas em um
computador e reproduzir as mesmas em pequenos pedaços de madeira a partir da fresagem da fresa vertical. A metodologia aplicada foi modificar
a furadeira esquecida no canto da oficina, limpando-a e automatizando a mesma. Foram instalados os motores de passo para movimentação da
mesa de coordenadas, configurados e programados os CNC Shile e o Arduino, e por fim, configurados e programados o firmware GRBL para enviar
informações para a placa Arduino. Um CNC Shiled instalado no Arduino recebe esse código e movimenta a mesa de coordenadas usinando o
material e transformando em um objeto útil para o mercado. O projeto já obteve resultados esmerilhando peças para uma empresa de TI. O
trabalho que seria realizado manualmente em 300 caixas e levaria em torno de 1 mês, conseguiu ser feito em uma semana. Dessa forma, a
máquina esquecida pode ajudar na fabricação de novas peças.
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RESUMO
A aprendizagem humana é um processo constante que dura a vida toda, dinâmico e em permanente mutação, inerente a todo ser humano que
precisa de estímulos externos e internos para que ocorra o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento, entretanto, é na escola que este processo
pode ser percebido com maior clareza, sendo alvo de inúmeras pesquisas com a finalidade de ter um melhor entendimento de como ocorre a
aquisição de novos conhecimentos e como o processo acontece nas diferentes faixas etárias. É na escola que são identificadas as dificuldades na
aprendizagem que podem ser duradouras ou passageiras e graus de intensidade, contudo não podem ser identificadas com precisão devido a
diversidade de fatores envolvidos no diagnóstico. A dificuldade de aprendizagem é conhecida como um transtorno de aprendizagem (TA),
caracterizado por um baixo rendimento, além do esperado para a idade cronológica do sujeito, da medição da sua inteligência e do ensino
apropriado para sua idade, com consequências no contexto acadêmico e social, podendo ser de origem hereditária, psicológicas (traumas),
acidentais (veicular, queda, pancada), sociais, tecnológicas ou qualquer outra forma que alterou a capacidade de aprendizagem. A leitura é uma
das componentes fundamentais da aprendizagem e umas das dificuldades que atrapalham sua realização é denominada de dislexia, entendida
como um transtorno específico de leitura. As dificuldades especificamente relacionadas à leitura referem-se a um padrão caracterizado por
problemas de velocidade de leitura, fluência, precisão na leitura de palavras, compreensão de leitura, problemas de decodificação e dificuldades
de ortografia e podem ser diagnosticadas e classificadas usando o DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5a Ed.). Com base
na escala diagnóstica indicada pelo DSM-5, podem-se propor abordagens e/ou estratégias de intervenção e monitoramento da dislexia. O DSM-5
apresenta quatro novos critérios de diagnóstico sobre os TAs denominados de A, B, C e D. O critério A está relacionado à inclusão de uma nova
abordagem denominada resposta à intervenção (RtI – Response to Intervention) para a intervenção em camadas de estudantes com dificuldades
de leitura, escrita e matemática, além do monitoramento e seus graus de severidade. Problema: Nesse contexto, é possível identificar
precocemente estudantes com transtornos específicos de leitura (dislexia) através do monitoramento computacional da intervenção? Objetivos:
Desenvolver uma ferramenta computacional para monitorar a intervenção baseada no modelo RtI; utilizar a lógica fuzzy como ferramenta para
modelar os níveis de severidade da dislexia de acordo com DSM-5 e para cada camada do modelo RtI. Metodologia: Etapas: Entender os sintomas,
características, fatores, prevalência e diagnóstico da dislexia através de revisão bibliográfica do assunto; fazer uma revisão bibliográfica da
literatura atual sobre ferramentas computacionais usadas como auxiliares no rastreio e monitoramento computacional da intervenção em
estudantes com dislexia; modelar um sistema computacional composto pelos módulos RTI e Lógica Fuzzy; Realizar testes usando o sistema
denominados pré-teste e pós-teste com uma duração de 16 semanas entre eles para comparar o desempenho de leitura usando textos
predefinidos para cada ano escolar. Resultados: Os resultados preliminares obtidos no experimento usando o modelo RtI no sistema de
monitoramento da intervenção mostram que a lógica fuzzy oferece uma alternativa na construção de sistemas especialistas para saúde. O sistema
auxilia os especialistas na avaliação e monitoramento do progresso da intervenção dos leitores disléxicos e a confirmarem a hipótese diagnóstica,
bem como repensar o quadro diagnóstico caso as respostas não sejam as esperadas. Conclusões: Os resultados preliminares apontam que a
ferramenta proposta pode ser uma alternativa no auxílio dos especialistas no monitoramento computadorizado de estudantes com
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