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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título ANTROPOLOGIA DAS GUIANAS: CULTURA E MEIO AMBIENTE ENTRE OS POVOS YE'KUANA E WAI-WAI
E-mail: sergueiaily@mprr.mp.br
Docente orientador: Serguei Aily Franco de Camargo

RESUMO
Os Ye’kuana são povos de língua caribe, tradicionalmente habitantes dos rios Ventuari, Caura, Paragua, Orinoco e Uraricoera, rios estes que
compreendem atualmente territórios venezuelanos e brasileiros. Desde antes da chegada dos europeus, os Ye’kuana são tradicionais viajantes,
protagonistas de uma intrincada rede de comercio, que articulava distintos povos e regiões amazônicas. Os WaiWai, assim como os Ye’kuana,
também se notabilizavam tradicionalmente engenhosas expedições de trocas com os povos mais diversos dentro da região das guianas. Ao longo de
suas histórias de contatos com a sociedade não indígena, ambos os povos tiveram encontros com grupos missionários norte-americanos que
realizaram intensa pressão religiosa de modo a convertê-los ao cristianismo. As comunidades Ye’kuana no Brasil optaram por permanecerem fiéis a
sua cultura tradicional e investirem na escola como instrumento de contato com os brancos, ao passo que os WaiWai optaram pela conversão ampla
de suas comunidades. Por serem ambos os povos vinculados a uma economia da troca (não se pode a rigor em comércio em sociedades que não
produzem excedentes) tanto os WaiWai quanto os Ye’kuana usaram dessa linguagem de modo a “domesticar os brancos” e também para, de algum
modo, se apropriarem não apenas desses bens, mas também dos poderes dos forasteiros. Esse trabalho busca fazer uma revisão bibliográfica
estabelecendo marcos comparativos entre os povos os WaiWai e Ye’kuana, no que tange ao comercio interétnico a escola e a religião. Esse trabalho
será executado por um jovem da etnia WaiWai.
Palavras-Chave: língua caribe, WaiWai, Ye’kuana, troca, cultura.
Aluno: MIGUEL WEPAXI WAI WAI

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Título HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS DE RORAIMA: SOBRE MÚSICA E MITOLOGIA DO PROVO YE´KUANA
E-mail: sergueiaily@mprr.mp.br
Docente orientador: Serguei Aily Franco de Camargo

RESUMO
Esse trabalho consiste em uma etnografia sobre música e mitologia Ye’kuana. As questões referentes ao desenvolvimento posterior dessa pesquisa
serão tratadas na metodologia. Nessa primeira serão apresentados alguns dados etnográficos acerca do povo Ye’kuana e algumas hipóteses possíveis
de serem lançadas a partir desses dados. Para fazer tal levantamento, será necessária a revisão bibliográfica dos textos referentes aos Ye’kuana,
dentro do contexto mais amplo dos povos indígenas de Roraima. O objetivo geral desse trabalho é compreender as relações entre as práticas ritomusicais Ye’kuana, a mitologia e a socialidade. Imaginando o cosmos, a casa e a pessoa como duplicações de um mesmo modelo conceitual, esse
trabalho pretende pensar a música como meio privilegiado de interdependência entre essas esferas, elemento que confere ao sistema cosmológico - e
aos seus dualismos - sua dinâmica transformacional. Além da música, o mito, por sua vez, também é um locus fundamental de atualização da
afinidade potencial e de reflexão sobre as transformações na socialidade Ye’kuana. Por isso, outro objetivo desse trabalho é o de pensar, a partir da
mitologia, a forma como os Ye’kuana agenciam suas relações com seus vizinhos Sanumá e os brancos, e, no que diz respeito aos brancos, sobre como
são concebidas suas músicas, gravadores e tecnologias ligadas à apreensão material do som. Dessa maneira, será realizada uma leitura de duas teses
de doutorado (Andrade 2005 e Lariola 2012). As teses se referem, basicamente, a história Ye’kuana, ligando esses temas à questão do meio ambiente
e dos direitos humanos. A técnica de pesquisa será, portanto, bibliográfica e documental.
Palavras-Chave: socialidade, rito-musicais, Ye’kuana, povos indígenas.
Aluno: MIGUEL WEPAXI WAI WAI

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE: AVALIAÇÃO SOBRE O MARCO REGULATÓRIO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
DO AGRONEGÓCIO NO ESTADO DE RORAIMA
E-mail: sergueiaily@mprr.mp.br
Docente orientador: Serguei Aily Franco de Camargo

RESUMO
O Estado de Roraima possui uma realidade fundiária peculiar. O percentual de áreas afetadas como terras indígenas e unidades de conservação atinge
cerca de 58% do Estado. Apesar desses limites, constata-se a presença de grandes iniciativas no meio rural, tais como o cultivo de acácias,
monoculturas de arroz e soja, pecuária, piscicultura e outras de menor escala. Todas essas atividades impactam o meio ambiente e possuem regras
próprias para o licenciamento, visando a efetividade da garantia constitucional que todos possuem ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por
princípio, os Estados não podem abrandar exigências mínimas estabelecidas em lei federal (6938/81), mas devem adequar os parâmetros de
licenciamento às características e peculiaridades locais. Assim, com o intuito de avaliar a adequação da norma à realidade socioambiental e
institucional local, pretende-se desenvolver projeto de pesquisa para conhecer o marco regulatório estadual, as instituições do sistema estadual de
meio ambiente, e os interesses do agronegócio, possibilitando uma avaliação jurídica conjuntural. O presente projeto possui natureza documental e
utilizará dados secundários obtidos junto às instituições do sistema. Pretende-se ao final, subsidiar o trabalho de conclusão de curso do aluno
(executor) envolvido e a eventual publicação de artigo sobre os principais resultados.
Aluno: Adolfo Echechurry Cruz

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE: AVALIAÇÃO SOBRE O MARCO REGULATÓRIO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
DO AGRONEGÓCIO NO ESTADO DE RORAIMA
E-mail: sergueiaily@mprr.mp.br
Docente orientador: Serguei Aily Franco de Camargo

RESUMO
No Brasil, as primeiras leis de proteção aos recursos naturais foram importadas de Portugal, este, como outros, também vinham protegendo seus
recursos naturais da depredação, massa legislação ambiental brasileira se desenvolveu de formas mais progressiva na fase colonial, período
considerado como fase embrionária do Direito ambiental. Entre as décadas de 70 e 80, num período de dez anos, o meio ambiente tornou-se
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relevante em razão dos eventos internacionais promovidos para responder aos impactos ambientais negativos de ordem mundial ocorridas na época.
Sendo assim, a relevância do tema prende-se a constatação de que o instituto visa conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação dos
recursos naturais, ambos essenciais para o homem, pois como diz o instrumento instituído pela Politica Nacional do Meio Ambiente (Lei 6938/81) e
detalhada pela Lei complementar RR nº 7/1994, é utilizada para exercer um controle preventivo em atividades que tendem a causar danos ambientais
ou minimizar ao máximo os impactos negativos. Pelo exposto justifica-se adoção do instrumento ora propostos por ser uma medida relevante parta o
mundo jurídico ambiental e para a sociedade, capaz de regular as atividades danosas ao meio, a fim de que impeça que o desenvolvimento
desordenado atinja um direito maior, qual seja, a sadia qualidade de vida. Neste sentido, é imprescindível a realização de uma análise de realidade
regional, no que diz respeito ao agronegócio em Roraima, especificamente sobre as atividades com arranjos produtivos locais (APL´s) mais
desenvolvidos. O objetivo será analisar efetividade do licenciamento ambiental do agronegócio, bem como a legislação estadual referente, no intuito
de averiguar se a implementação desse instituto como instrumento da Politica Nacional do Meio Ambiente, leva em consideração o principio da
precaução, bem como analisar os aspectos jurídicos do licenciamento em Roraima; analisar se o instituto em estudo compatibiliza o desenvolvimento
econômico com a proteção dos recursos naturais, e também mostrar a importância do licenciamento ambiental como forma de garantir a
implementação do principio da precaução. O estudo terá abordagem sistemática, com método indutivo, bibliográfica e documental.
Aluno: LAUDIANI DA SILVA XAVIER

Curso do aluno: Direito

Título MEMÓRIA WAPICHANA, ARTE E CULTURA
Docente orientador: Serguei Aily Franco de Camargo

Situação: PIBIC/IES

E-mail: sergueiaily@mprr.mp.br

RESUMO
O presente trabalho destina-se a realizar uma pesquisa sobre os Wapichana, povo indígena de língua Aruaque, habitante do estado de Roraima e da
Guiana Inglesa, tomando como centro da análise as trajetórias sociais de velhos e buscando reconstituir, a partir do fenômeno da “Memória Coletiva”
(Halbwachs, 2006), as relações que estes estabelecem com a tradição de seu povo e também com as transformações da sociedade Wapichana
decorrentes da intensificação do contato com a sociedade não indígena durante as últimas décadas. A ênfase analítica assenta-se sobre as interações
entre os velhos e sábios com suas redes de múltiplas relações com diferentes espaços de alteridade, bem como sobre os processos de definição e
construção das identidades étnicas desse povo.
Palavras-Chave: habitante, Memória, interações, Wapichana.
Aluno: KAREN CRISTINA CAMPOS DA SILVA

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO AGRONEGÓCIO EM RORAIMA E O PRINCIPIO DA PRECAUÇÃO
E-mail: sergueiaily@mprr.mp.br
Docente orientador: Serguei Aily Franco de Camargo

RESUMO
Em Roraima, apesar das limitações territoriais, consubstanciadas perla grande área afetada por terras indígenas, unidades de conservação e áreas
militares, constata-se a presença de grandes iniciativas no meio rural, tais como as monoculturas de arroz e soja, a pecuária, a piscicultura e outras de
menor escala. Todas essas atividades impactam o meio ambiente e possuem regras próprias para o licenciamento, visando à efetividade dos princípios
da precaução e da prevenção, além da garantia constitucional que todos possuem ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao
desenvolvimento sustentável. Por princípio, os Estados não podem abrandar exigências mínimas estabelecidas em lei federal (6938/81), mas devem
adequar os parâmetros de licenciamento as características e peculiaridades locais. Assim, com o intuito de avaliar a adequação da norma à realidade
socioambiental e institucional local, pretendem-se desenvolver projeto de pesquisa para conhecer o marco regulatório estadual, as instituições do
sistema estadual de meio ambiente, e os interesses do agronegócio, possibilitando uma avaliação jurídica conjuntural, com vistas à efetivação do
principio do desenvolvimento sustentável. O estudo terá abordagem sistemática, com método indutivo, bibliográfica e documental, visto que o cerne
do trabalho é a legislação e os processos de licenciamento do agronegócio, com leituras sobre o tema, revistas especializadas e páginas jurídicas.
Palavras-Chave: monocultura, territoriais, socioambiental, agronegócio.
Aluno: ADOLFO ECHECHURRY CRUZ

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título THEODOR KOCH-GRÜNBERG E A CULTURA DOS POVOS MAKUXI E TAUREPANG EM RORAIMA
E-mail: sergueiaily@mprr.mp.br
Docente orientador: Serguei Aily Franco de Camargo

RESUMO
Este projeto se constitui em parte de um estudo sobre história dos povos indígenas (disciplina ministrada no terceiro semestre de direito) sobre a
problemática cultural indígena na obra de Theodor Koch-Grunberg, um dos mais importantes antropólogos alemão, que realizou pesquisa entre os
povos indígenas de Roraima exatos cem anos atrás. Tomando como objetivo de pesquisa as descrições etnográficas, coleções etnológicos, musicais e
mitológicos coletadas por esses estudiosos no norte amazônico brasileiro no início do século XX, o objetivo principal é pensar os temas dos “direitos
humanos e meio ambiente” na perspectiva indígena a partir das músicas e mitos coletados por Koch-Grunberg entre os índios Macuxi e Taurepang,
disponíveis na obra de Koch-Grunberg intitulada “De Roraima ao Onorico: observações de uma viagem pelo norte do Brasil e pela Venezuela durante
os anos de 1911 a 1913”. Os temas de direitos humanos e meio ambiente serão tratados, nesse trabalho, a partir da perspectiva holística indígena na
qual a música e mito referem-se, junto com o xamanismo, a uma política da alteridade com a natureza, cultura e sobrenatureza. Para isso, propõe-se
realizar uma revisão bibliográfica disponível em língua portuguesa sobre o autor nos três volumes de sua obra máxima. Em um segundo momento,
pretende-se avançar nesses estudos produzindo um artigo acerca desses objetos e descrições, que deverá ser apresentado pela aluna em congressos
de iniciação científica.
Palavras-Chave: povos indígenas, Macuxi, Taurepang, etnográficas.
Aluno: RAYANNE CRHISTINE DA SILVA ARAÚJO

Curso do aluno: Direito

Título TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS PARA FINS DE EXPLORAÇÃO
Docente orientador: Armando Carlos Nahmias Costa

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: acnahmias@gmail.com

RESUMO
A pesquisa apresentará um resgate histórico sobre o tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual e as maneiras de combate a esse
crime buscando informações desde a Grécia Antiga até os dias de hoje com a finalidade de se obter uma concepção apurada a problemática proposta.
Esta pesquisa é movida pela vontade de conhecer qual ação é realizada pelas policias rodoviária e federal no combate ao crime de tráfico de pessoas
para fins exploração sexual, uma vez que não existem pesquisas nesse sentido. Com esses dados os governo poderá criar políticas públicas que ajudem
a proteger esses cidadãos a não serem novamente vitimizados. O objetivo será apresentar um estudo sobre ações ao combate das Polícias Federal e
rodoviária nas áreas de fronteiras do Estado de Roraima, como também apresentar dados estatísticos que demonstram as demandas de tráfico de
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pessoas no estado; identificar quais ações são realizadas no combate ao crime; analisar a eficiência do combate. A metodologia será um estudo de
caso, por meio de pesquisa com abordagem quali-quantitativa, bibliográfica, de caráter descritivo e exploratório.
Palavras-Chave: tráfico, exploração sexual, políticas.
Aluno: MILENA SABATINI LAZZURI

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título FORMAÇÃO DE PROFESSOR: DO LUGAR, DO SENTIDO E DO PERCURSO DO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL – DA FORMAÇÃO INICIAL
A PRÁTICA DOCENTE EM SEU COTIDIANO ESCOLAR.
E-mail: jakson_marques@hotmail.com
Docente orientador: Jakson Hansen Marques

RESUMO
O presente projeto tem como proposta incentivar a pesquisa junto aos alunos do curso de pedagogia da faculdade Estácio atual da Amazônia-RR.
Também é propósito da pesquisa investigar o significado da docência para o professor do Ensino Fundamental na cidade de Boa Vista-RR. No contexto
da Região Norte, na qual os problemas sociais e educacionais são expressão de históricas desigualdades, com repercussões graves na qualidade da
educação e no acesso da grande maioria da população aos estudos, existe, portanto, uma necessidade imperativa de se pensar em iniciação científica
e boa formação para o aluno. Nessa perspectiva, o projeto em questão se propõe a desenvolver pesquisas visando articular ações e projetos que
possam fortalecer a construção de novos saberes e competências dos participantes. Certamente é necessário um esforço coletivo para superar os
entraves que dificultam a construção do ensino de qualidade que contemporaneamente se discute e se deseja. Neste caso, as mobilizações que
primam, dentre outros pontos, por uma formação docente comprometida com a transformação social devem, necessariamente, explicitar o perfil e
conhecimentos desejáveis deste profissional para uma intervenção conscientizada na realidade escolar, no processo de formação continuada do
educador e na problematização dos fins educacionais. A pesquisa, eminentemente exploratória, com pesquisa de campo (aplicabilidade de
questionários) que busca compreender e também fazer a crítica da epistemologia do professor, epistemologia essa quase inconsciente diante de uma
realidade tão complexa que é a educação.
Palavras-chave: docência, saberes, ensino, qualidade.
Aluno: TERESA CRISTINA AGANETE DOS SANTOS

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/IES

Aluno: GELSON DA SILVA PEIXOTO

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/IES

Aluno: MARIA ELENILDE DO ESPÍRITO SANTO DIAS

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/IES

Título INTERDISCIPLINARIDADE, INTERCULTURALIDADE E COMPLEXIDADE: A RELIGAÇÃO DOS SABERES E CULTURAS A PARTIR DO PENSAMENTO
COMPLEXO
E-mail: jakson_marques@hotmail.com
Docente orientador: Jakson Hansen Marques

RESUMO
Este projeto de pesquisa de caráter interdisciplinar tem como prerrogativa a preocupação com a construção do conhecimento. O conhecimento não
mais sendo pensado como fragmentado e dissociado das múltiplas interpretações sobre o real, mas sim um conhecimento pensado de forma
multidimensional, interdisciplinar, que visa uma reforma do pensamento humano que considera o multi, o trans, e preocupado com o ser e suas
relações nas diferenças redes de significados que este homem elabora. Para tanto o projeto em sua primeira etapa caracterizar-se-á por uma
metodologia de estudo bibliográfico onde nos deteremos em estudar as relações entre interdisciplinaridade; interculturalidade e pensamento
complexo, para destes estudos emergir produções que serão submetidas a eventos e revistas científicas no pais e quiça no exterior.
Palavras-chave: conhecimento, relações, interdisciplinaridade, interculturalidade.
Aluno: DOUGLAS DIAS DE MEDEIROS

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: GELSON DA SILVA PEIXOTO

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: MARIA ELENILDE DO ESPÍRITO SANTO DIAS

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: TERESA CRISTINA AGANETE DOS SANTOS

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Gestão Ambiental
Título AÇÕES SUSTENTÁVEIS NO IGARAPÉ GRANDE: AGINDO LOCAL E PENSANDO GLOBAL
E-mail: francilene.fortes@estacio.br
Docente orientador: Francilene Cardoso Alves Fortes

RESUMO
O tema “Ações Sustentáveis no Igarapé Grande: Agindo local e pensando Global”, foi pensado em função do crescimento demográfico desordenado,
muito bairros se formaram ao entorno deste igarapé, e essa demanda tem causado agressões a este ambiente. A ideia do projeto surgiu a partir de
visitas ao igarapé, onde se observou vários impactos que o mesmo vem sofrendo. O objetivo foi identificar e descrever os impactos ambientais
decorrentes da ação da humana junto ao Igarapé Grande em uma área conhecida como “Barreirinha”, propondo ações sustentáveis a favor da
conservação deste importante recurso hídrico. Bem com realizar visitas in loco para conhecer a realidade do local, registrando e identificando os
impactos observados; Sensibilizar os moradores do local por meio de palestras, peças de teatro e vídeos ressaltando a importância deste igarapé e da
sua mata ciliar; Verificar materiais que revelam a ocorrência das agressões ao longo dos anos; Promover o plantio de uma área da “Barreirinha” onde
houve a degradação da sua mata ciliar. A metodologia será descritiva, envolvendo uma abordagem qualitativa e um contato direto com o ambiente.
Serão aplicadas técnicas destinadas ao levantamento e coleta de dados como: pesquisa documental, pesquisas bibliográficas e observação direta. Os
procedimentos que serão usados para a coleta de dados será por meio de visitas, observações in loco, diagnóstico participativo com a comunidade e
realização de medidas na área com degradação da mata ciliar do Igarapé Grande. Em busca da sensibilização das pessoas do entorno, estão sendo
realizadas palestras, peça teatral para as crianças e amostra de vídeos, em conjunto com a empresa parceira GeoAmbiental Norte, a fim de ressaltar a
importância da referida área de estudo, assim como também será feita futuramente a limpeza do local para o plantio, acompanhamento e
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monitoramento do desenvolvimento das plantas nas margens do igarapé. Dando sequência ao desenvolvimento das atividades referentes ao projeto,
foram realizadas várias visitas para conhecer a realidade do local, registrando e identificando os impactos observados na Barreirinha. Durante a visita
encontrou-se uma Igreja denominada Casa de Oração Bênção de Deus. Com o apoio das funcionárias da empresa parceira GeoAmbiental Norte e com
o apoio das alunas da Faculdade Estácio da Amazônia de Gestão Ambiental, ocorreu a sensibilização e convite aos moradores; palestra falando sobre o
meio ambiente, a importância de preservar a mata ciliar do Igarapé Grande, no caso a área que está se desenvolvendo o projeto que se chama
“Barreirinha”; e peça teatral falando sobre o meio ambiente e como podemos preservá-lo.
Palavras-Chave: Educação ambiental, degradação, igarapé, ações sustentáveis.
Aluno: Raiane da Silva Rabelo

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: IC/ESTADO

Título CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS NA FEIRA DO PRODUTOR DE BOA VISTA/RR
E-mail: francilene.fortes@estacio.br
Docente orientador: Francilene Cardoso Alves Fortes

RESUMO
A pesquisa busca maior aproximação com a realidade observada em visita in loco na Feira do Produtor Rural de Boa Vista/Roraima, no intuito de
contribuir e esclarecer as diversas fontes da contaminação, inseridos dentro do local de comercialização e manipulação de alimentos, o qual abordará
dentre várias vertentes, os aspectos socioeconômico e ambiental. Justifica-se o projeto uma vez que busca orientar os feirantes sob os aspectos
higiênico-sanitários da comercialização e manipulação dos alimentos, bem como sobre o descarte adequado dos alimentos que não servem mais para
comercialização, e também instruir sobre os riscos ambientais que decorrentes destas atividades. A pesquisa tem objetivo evidenciar os riscos
ambientais, expostos na Feira do Produtor Rural que podem interferir na saúde da população de modo em geral, bem como observar se o ambiente
de trabalho está obedecendo às maneiras higiênico-sanitárias básicas; monitorar periodicamente o descarte de lixo na feira; e propor medidas a
respeito da infraestrutura visando às melhorias no local de estudo conforme a ANVISA. O estudo terá caráter bibliográfico, exploratória, descritiva,
com abordagem quali-quantativo com vista a alcançar metas referentes ao processo de higienização dos feirantes e adequação de recipientes para
armazenar os resíduos. Para a coleta de dados será feito pesquisa de campo com entrevistas semiestruturardes com os clientes, visando conhecer a
satisfação em relação à feira, como também identificados por meio do mapeamento com GPS os locais onde se apresentam os respectivos riscos,
biológicos, físicos, químicos, fisioquímicos e ergonômicos.
Palavra-chave: riscos ambientais, contaminação, higiênico-sanitárias.
Aluno: Rosiane Costa dos Santos

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Pedro Pierre da Cunha Filho

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Heliomara dos Prazeres Silva

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Francinete Cavalcante Gomes

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Título DESPERDÍCIO E/OU REAPROVEITAMENTO DOS ALIMENTOS COMERCIALIZADOS NA FEIRA DO PRODUR RURAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTARR
E-mail: francilene.fortes@estacio.br
Docente orientador: Francilene Cardoso Alves Fortes

RESUMO
A inserção de um estudo mais aprofundado sobre a na Feira do Produtor Rural no Município de Boa Vista/Roraima, mediante a preocupação com os
riscos à saúde pela contaminação dos produtos alimentícios expostos, como também, a exposição dos feirantes a variações climáticas, longa jornada
de trabalho, ausência de dispositivos e mecanismos básicos de proteção. Portanto justifica-se ainda mais este projeto por ter como o intuito orientar e
mobilizar os feirantes no desperdício de produtos alimentícios na feira, instruindo-os dos riscos de contaminação dos alimentos que ali são
comercializados, além de analisar a quantidade e qualidade de alimentos desperdiçados diariamente pelos feirantes no local ao qual o projeto esta
sendo inserido. O Objetivo será analisar a quantidade e qualidade de alimentos desperdiçados diariamente pelos feirantes na Feira do Produtor Rural
no Município de boa Vista-RR. Além de mapear o descarte do lixo produzido nas feiras e se está sendo despejados em locais adequados e de maneira
correta; observar se a manipulação e a exposição dos alimentos se dão de forma adequada, obedecendo às maneiras higiênico-sanitárias básicas;
identificar a presença de animais e insetos presentes na feira do garimpeiro; identificar fatores que favorecem o desperdício de alimentos
desperdiçadas diariamente; formular questionários e sócioambientais educativos envolvido no consumo de alimentos e sistematizar e relatar sobre a
importância do reaproveitamento dos alimentos. A pesquisa terá abordagem quali-quantitativa, exploratória, descritiva, e entrevistas
semiestruturadas com vista a alcançar metas através de levantamento de dados técnicos referente ao processo de desperdício ou reaproveitamento
de alimentos.
Palavras-Chave: alimentos, exposição, desperdiço, reaproveitamento.
Aluno: HELIOMARA DOS PRAZERES SILVA

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/IES

Aluno: REBECCA TAVARES OLIVEIRA

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/IES

Aluno: IZA REGIANE ROCHA DE LIMA

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Título DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS EM UMA FEIRA LIVRE: O CASO DA FEIRA DO PASSARÃO, MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR
E-mail: danysilvabio@gmail.com
Docente orientador: Danielly Teixeira da Silva

RESUMO
Esta pesquisa será desenvolvida com o intuito de estudar ambientalmente a Feira do Produtor Rural do município de Boa Vista - Roraima. Para tanto a
pesquisa abordará o tema em questão de forma qualitativa, os objetivos com pesquisa exploratória e os procedimentos técnicos serão bibliográficos.
O objetivo geral será estudar a percepção dos comerciantes associados à feira do Produtor do município de Boa Vista-RR quanto á importância da
educação ambiental na feira, enfatizando os problemas encontrados no ambiente de realização da feira, bem como, dos produtos ali comercializados.
Serão identificadas as variáveis que determinam a frequência de consumidores à feira do produtor; Estudaremos a qualidade dos produtos ofertados;
Enfatizaremos os principais problemas encontrados pelos feirantes para a comercialização dos produtos na feira do produtor. Para melhor
desempenho deste trabalho serão necessárias as seguintes ferramentas abaixo selecionadas: Pesquisas bibliográficas para melhor fornecimento do
conhecimento existente sobre o assunto; Visitas técnicas na feira dos produtores Secretaria de Agricultura do Estado de Roraima para melhores
esclarecimentos da criação da feira, funcionamento e conhecimento da área do estudo; Questionários com agricultores que comercializam na feira e
os consumidores da feira do produtor.
Palavras-Chave: Educação ambiental, saneamento ambiental.
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Aluno: JOSILENE DA SILVA SOUZA

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: LUZIENE FERREIRA DA SILVA TOMAZ

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: MARIA CAROLINE C. DE SOUSA

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Título OFÍCINA MOTO PEÇAS UNIÃO: EM BUSCA DE SUSTENTABILIDADE
Docente orientador: Francilene Cardoso Alves Fortes

E-mail: francilene.fortes@estacio.br

RESUMO
O trabalho proposto na Oficina Moto Peças União foi detectar os riscos ambientais existentes a fim de contribuir para melhorias dos riscos observados
no local de trabalho. Justifica-se o trabalho mediante as condições desfavoráveis enfrentadas nos últimos anos pelos colaboradores na área em que o
estudo está sendo desenvolvido. Em consequência dessas más condições tem aumentado os problemas causados ao meio ambiente proveniente das
atividades desenvolvidas na oficina em estudo, que afetam tanto os colaboradores quanto a população que vive no entrona do empreendimento. O
objetivo será monitorar os riscos ambientais com intuito de melhorar as condições de trabalho dos colaboradores, e consequentemente a qualidade
do serviço prestado, como também melhorar as condições de trabalho dos colaboradores; detectar quais os tipos de riscos encontrados; propor ações
de melhorias continua tanto para os serviços prestados quanto aos colaboradores; e monitar a destinação final dos resíduos gerados na oficina. O
estudo tem caráter bibliográfico, exploratória, descritiva, com abordagem quali-quantativo e pesquisa de campo com aplicação de questões
semiestruturadas, visando obter melhores esclarecimentos do local.
Palavra-chave: Oficina, colaboradores, serviço prestado, monitorar.
Aluno: Jorge Felipe Peixoto Andrade

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jaylma André Esteves

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Euquisson José da Silva Muniz

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Título SERRALHERIA GOMES PENSANDO NO FUTURO
Docente orientador: Francilene Cardoso Alves Fortes

E-mail: francilene.fortes@estacio.br

RESUMO
A pesquisa buscar mostrar como é a realidade do trabalho prestado pelos colaboradores na Serralheria Gomes em Boa Vista/RR, e tem com o intuito
contribuir para o local a fim de discernir os riscos ambientais que os funcionários estão expostos, visando alguns aspectos socioeconômicos. Justificase o trabalho porque a serralheria é um setor que caracteriza bastante pela grande utilização de mão de obra, em decorrência da pouca utilização de
tecnologia de ponta. A mão de obra utilizada é, em parte, pouco especializada e possui habilidades do dia a dia, um fator que faz a diferença na
qualidade do serviço prestado. Dentre as máquinas, as mais comuns no local de estudo são: esmerilhadora, poli corte, solda elétrica, etc., além disso,
alguns produtos químicos e radiações não ionizantes também foram observadas na visitas in loco como: zarcão, solda elétrica, oxiacetileno, esmalte
etc. então nota-se que os colaboradores desse setor estão constantemente expostos a riscos ocupacionais. Com base nestas considerações, aliam-se
estas questões na inserção de um estudo mais aprofundado sobre a Serralheria Gomes no Município de Boa Vista/RR, mediante a preocupação com
os riscos e saúde dos funcionários devido aos equipamentos e produtos químicos que são utilizados pelos mesmos no dia a dia do trabalho. O objetivo
deste projeto será identificar os riscos a saúde dos funcionários e orientar o empresário da micro e pequena empresa para aplicação e gerenciamento
das atividades relacionadas à segurança e saúde ocupacional, bem como sensibilizar e orientar os serralheiros quanto aos riscos que estão expostos;
identificar quais os riscos à saúde ocasionada pelo trabalho; identificar se há fiscalização no local e auxiliar sobre a utilização dos equipamentos de
proteção individual – EPIs na empresa para o uso dos funcionários. O estudo terá caráter bibliográfico, descritiva, com abordagem quali-quantativo e
pesquisa de campo a fim de obter melhor esclarecimento dos riscos ambientais que podem prejudicar a saúde dos colaboradores do local de estudo.
Palavras-Chave: segurança, saúde, serralheiros, produtos químicos.
Aluno: Luziene Ferreira da Silva Tomaz

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maria Caroline Carvalho de Sousa

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maria Jose da Conceição Martins

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título A UTILIZAÇÃO DOS AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR DO ESTADO DE RORAIMA.
E-mail: patricia.melo@estacio.br
Docente orientador: Patrícia Gonçalves Silva de Melo

RESUMO
A partir da década de 80, houve um grande crescimento no setor da informática, principalmente no ensino, no qual a internet passou a exercer um
importante papel na facilitação do acesso às informações. Foi nesse contexto que sugiram os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs), um local
propício para o compartilhamento de informações e para o desenvolvimento de um processo de colaboração entre alunos e professores. Muitas IES
utilizam essas plataformas virtuais para oferecer uma gama de recursos educacionais que contribuam para o desenvolvimento de uma comunicação
extraclasse, visando a interação entre o quadro docente e discente. Muitas instituições de ensino superior – cientes de que a maioria de seus alunos
tem acesso à internet – implantam o chamado Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), uma sala de aula online na qual são disponibilizados
conteúdos e realizadas atividades interativas como chats, fóruns, postagem de materiais, textos colaborativos entre outros. Este ambiente permite
que os envolvidos troquem informações, compartilhem dúvidas e contribuam mutuamente para o aprimoramento do processo de ensino e
aprendizagem (SANTOS, 2002). Visando compreender melhor este processo colaborativo, selecionou-se como objeto deste estudo a utilização dos
recursos interativos do “S.I.A – Sistema Integrado Acadêmico”, o ambiente virtual de Aprendizagem da Faculdade Estácio Atual –unidade de Roraima.
Destaca-se que, até o momento, não houve um estudo nesta linha por parte da instituição, que carece de análises quanto ao uso pedagógico do AVA,
mormente acerca da interação entre o corpo docente e discente dos Cursos de Gestão ( Administração, Gestão Comercial, Gestão Pública e Gestão de
Recursos Humanos) de Ensino Superior da Estácio Atual. Assim sendo, pretende-se analisar a utilização dos recursos disponíveis no AVA da referida
instituição a fim de ampliar o conhecimento sobre a ferramenta e, por consequência, disponibilizar novos dados para as instituições de ensino
superior que pretendam explorar essa tecnologia, colaborando, principalmente com os cursos de Gestão da Estácio Atual. Esta pesquisa terá o
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objetivo geral a análise da utilização dos recursos de comunicação no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), denominado S.I.A, como forma de
colaboração entre professores e alunos dos Cursos de Gestão da Faculdade Estácio Atual. Para isto, a pesquisa terá uma abordagem qualitativa e
quantitativa onde será aplicado questionário estruturado para os alunos dos cursos de Tecnólogo: em Gestão Comercial, Recursos Humanos, Gestão
Pública e do bacharelado em Administração e entrevistará os professores que trabalham com as turmas. O instrumento de pesquisa investigará dados
sobre o perfil dos alunos e professores, os recursos de comunicação do AVA e a colaboração percebida por meio dos recursos de comunicação
disponíveis no S.I.A, por alunos e professores dos Cursos de Gestão.
Palavras-chave: AVA, comunicação, ambientes virtuais.
Aluno: LEYLANE ALVES PARENTE

Curso do aluno: Administração

Título AÇÕES ESTRATÉGICAS NO CONTEXTO DE UMA IES NO NORTE DO BRASIL
Docente orientador: Victória Correa Fortes

Situação: PIBIC/IES

E-mail: victoria.fortes@estacio.br

RESUMO
As instituições privadas de educação superior (IES), organizações complexas e diferenciadas de quaisquer outras organizações por exigirem uma
gestão estratégica capaz de lidar simultaneamente com questões ligadas a sustentabilidade, ao atendimento das expectativas da sociedade e suas
características especiais, são objeto desta pesquisa. A questão fundamental abordada neste âmbito residiu num dos aspectos mais críticos do
processo de gestão estratégica, que é a implementação de estratégias. O artigo tem como objetivo geral analisar os fatores que influenciam a
implementação das estratégias em uma instituição de educação superior privada. E como objetivos específicos pretendem-se: analisar a gestão
estratégica e verificar como as estratégias são implementadas na organização pesquisada. A pesquisa quanto aos objetivos caracteriza-se como
exploratória com enfoque descritivo e exploratório. Para alcançar os objetivos propostos utilizou-se como procedimento o estudo de caso em uma
instituição de educação superior privada, localizada em Boa Vista, Estado de Roraima.
Palavras-chaves: Instituição de educação superior. Gestão estratégica. Implementação de estratégias, estudo de caso.
Aluno: RAFAFEL MONTEIRO DE CARVALHO

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/Voluntário

Título HABILIDADES E PAPÉIS DO ADMINISTRADOR COMO FATORES DE DIFERENCIAÇÃO PROFISSIONAL: ESTUDO DO VAREJO DE MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DE BOA VISTA-RR
E-mail: jacquelainealves@gmail.com
Docente orientador: Jacquelaine Alves Machado

RESUMO
As habilidades e os papéis desempenhados pelo administrador são fundamentais para sua desenvoltura no mercado de trabalho (DRUCKER, 2004).
Este estudo terá como objetivo geral analisar os papéis e habilidades do administrador na visão dos micro e pequenos empresários de um centro
comercial de Boa Vista-RR. A pesquisa de abordagem qualitativa e objetivos exploratórios contemplarão pesquisa bibliográfica e trabalho de campo
propondo-se a investigar uma amostragem de micro e pequenos empresários estabelecidos na localidade a ser estudada com o fito de analisar a
contribuição dos papéis e habilidades do administrador para a competitividade deste profissional no mercado.
Palavras-chave: Papéis, Habilidades, Administrador, Mercado de Trabalho.
Aluno: ANA KAROLINE SOUSA BASTOS BRILHANTE

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título DINÂMICA FRONTEIRIÇA: AS RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS ENTRE GUYANA E BRASIL A PARTIR DAS CIDADES-GÊMEAS DE BONFIM(BRASIL) E
LETHEM(GUYANA)
E-mail: escritorio.contabilize@hotmail.com
Docente orientador: Luciana Mara Gonçalves de Araújo

RESUMO
Roraima é o estado mais setentrional da federação, cortado pela linha do Equador e conhecido por suas fronteiras. Está situado entre dois países: a
República Bolivariana da Venezuela e República Cooperativista da Guyana. Estas características procuram situar o Estado de Roraima no contexto
geográfico, a partir de sua posição estratégica que possibilita sua inserção no processo de abertura de fronteiras pelo qual o Brasil vem passando
ultimamente. Nesse sentido as pesquisas relacionadas a temas fronteiriços cada vez mais estão relacionados a uma pluralidade de aspectos e
concepções, que através da ciência encontram ferramentas teóricas e metodológicas para compreender esse fenômeno. Assim, este projeto tem por
objetivo analisar a dinâmica fronteiriça comercial na região entre Guyana e Brasil, tendo como referência as cidades-gêmeas Lethem e Bonfim, de
forma a demonstrar em que medidas ocorre o fluxo de receita roraimense para o país vizinho. A pesquisa tem uma abordagem descritiva e explicativa,
através de levantamento bibliográfico, por meio de livros, revistas e publicações via internet e acompanhamento de sites. Ao mesmo tempo será
realizada uma pesquisa quali-quantitativa, por meio de entrevista semiestruturada que servirá como base para o estudo de caso. Assim, serão
destacados os principais elementos que influenciam os debates sobre a questão fronteiriça, a questão tributária e fluxo de recursos e pessoas.
Palavras-Chave: Brasil, Guyana, cidades-gêmeas, fronteira, comércio formiga.
Aluno: GYANNYNY FURTADO BECKMAN

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: FÉLIX DE SOUZA NASCIMENTO

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: MARCOS ANTÔNIO FARIA ANDRADE

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título EQUIPES DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE AUTO-GERENCIADAS: ESTRATEGIAS DE MOTIVAÇÃO
E-mail: gracieth@gmail.com
Docente orientador: Gracieth Mendes Valenzuela

RESUMO
A busca pelo entendimento do comportamento humano junto com o desenvolvimento de estratégias motivadoras tem sido objeto de estudos com o
intuito de melhorar o desempenho e a satisfação das equipes. Com os avanços da tecnologia novas formas de organização de trabalho e de equipe
estão surgindo. Projetos de Desenvolvimento Distribuído de Software (DDS) é uma realidade em muitas empresas no mundo todo, devido à redução
de custos e a busca pelo diferencial (LIVIERO, 2007). Segundo (Prikladnicki, 2003), a principal característica de DDS consiste na colaboração e
cooperação entre departamentos de organizações e pela criação de grupos de desenvolvedores que trabalham em conjunto, mas que estão
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fisicamente dispersos, localizados em diferentes escritórios, cidades ou países. Neste cenário as equipes autogerenciadas são cada vez mais comuns e
surge a problemática de como manter a motivação e a satisfação de indivíduos interdependentes que geralmente não possuem supervisor direto em
comum, que estão geograficamente dispersos, muitas vezes possuem idioma, fuso horário e cultura diferentes. Beecham et.al., (2007) afirma que os
resultados de estudos são insuficientes para provar que a motivação é o fator responsável pelo aumento no desempenho das equipes
autogerenciadas, porém há fortes indícios de sua influencia. Segundo Da Silva e França (2011) são ainda necessários novos estudos qualitativos com o
objetivo de apresentar indícios que motivação e aumento do desempenho no trabalho são fatores relacionados. Este trabalho pretende investigar a
relação entre autogerenciamento, motivação e satisfação dos componentes das equipes de Desenvolvimento Distribuído de Software (DDS) no
contexto de Projeto Ágil.
Palavras-Chave: Software, tecnologia, motivadoras, estratégias.
Aluno: GREISON GOMES DO NASCIMENTO

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário

Título LENS OF TRUTH: PROTÓTIPO DE JOGO GEOLOCATIVO MÓVEL DE REALIDADE ALTERNADA E REALIDADE AUMENTADA
E-mail: ornelio.junior@estacio.br
Docente orientador: Ornélio Hinterholz Junior

RESUMO
Atualmente a tecnologia se faz cada vez mais presente na vida das pessoas. Astecnologias da informação e comunicação da era digital, especialmente
os dispositivos móveis, permitem a divulgação de diversas tecnologias, na promoção e partilha de atributos que testemunham um enriquecimento
cultural ligado a mobilidade e as relações, nos espaços online e offline (VIANA, 2011. p. 239). Para Lemos (2004) a inserção dessas tecnologias
inaugurou novas formas de viver, principalmente pelo avanço da cibercultura: o acesso, a conexão e formação de redes sociais. Dentre estas
tecnologias estão os jogos, que vêm se destacando com suas inovações constantes, realizando interações de forma coletiva e/ou individualizada. O
ato de jogar faz com que atitudes fundamentais e procedimentos importantes sejam aprendidos e adotados em diferentes situações, sem que haja
uma formalidade, um treinamento ou um exercício repetitivo (ANTUNES, 2008). Um novo seguimento de jogos que esta em alta são os jogos de
Realidade Aumentada ou simplesmente RA, que podem estar presentes em computadores, smartphones e também em vários consoles, como
Nintendo 3DS e Playstation. A Realidade Aumentada é uma área da computação que permite uma maior interação do usuário com o seu ambiente,
onde acontece a introdução de objetos virtuais no mundo real (ROVADOSKY et al, 2012). A Realidade Aumentada também tem relações com a
investigação de computação móvel, uma vez que um sistema de Realidade Aumentada móvel pode ser utilizado pelo utilizador no seu espaço em vez
de ter que se deslocar até uma workstation. Desde há alguns anos a esta parte, têm sido criadas várias soluções de Realidade Aumentada móvel
utilizando computadores portáteis, o que tem certas vantagens já que se podem utilizar componentes de hardware e software semelhantes, ou até
mesmo iguais, aos utilizados em soluções de Realidade Aumentada não móvel (MANUEL; JESUS, 2009. p. 24). Outro jogo que esta em alta são os
pervasivos ou jogos ubíquos, que aproveitam a visão de Computação Pervasiva para criar novas formas de interação e entretenimento que vão além
daquelas realizadas em frente a computadores ou consoles de videogame, permitindo que jogadores desloquem-se e interajam de diferentes formas,
através de diversos dispositivos e tecnologias de comunicação (PEDROSA, 2006. p. 11). Há também os jogos geolocativos, onde as configurações deste
jogo disseminam práticas de nomadismo tecnológico, pois além de serem sensíveis a localização, transformam o espaço público em cenário de jogo,
permitindo ao usuário a visualização de um mundo real sendo integrado no jogo (VIANA, 2011, p. 241). E os jogos de Realidade Alternada, também
conhecida como Alternate Reality Game (ARGs) revelam práticas lúdicas, onde as experiências abarcam ambientes físicos e virtuais, que se alternam
durante toda disputa. Os jogadores devem decifrar uma rede intensa de enigmas na web, que usa mundo real como pano de fundo, desencadeando
um embaralhamento destas fronteiras. O desafio parte de mensagens criptografadas em sites criados pela produção do ARG até transbordar para o
espaço urbano, em forma de ações ao vivo nas ruas das cidades (ANDRADE, 2008. p. 02). Neste contexto observa-se que os jogos apresentam-se como
o melhor caminho de iniciação ao prazer estético, à descoberta da individualidade e à meditação individual. Ao lado dessa função, os jogos também se
prestam à multidisciplinaridade e, dessa forma, viabilizam a exploração significativa dos conteúdos por parte dos aprendizes (ROBERTO et al 2010).
Desta maneira queremos verificar quais os níveis de usabilidade e jogabilidade podem ser providos pelo jogo LensofTruth como representante do
gênero mglAR2G.
Palavras-chave: Realidade Alternada, tecnologia, aprendizes.
Aluno: JOSÉ EVALDO DA SILVA JÚNIOR

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: KAIO CÉSAR CHAVES MORAIS

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: AKYAMA DE SOUZA VIEIRA

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: FABRICIO SILVA SOUSA

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário

Título SELEÇÃO DE REDE EM AMBIENTES HETEROGÊNEOS BASEADO EM QUALIDADE DE EXPERIÊNCIA (QOE)
E-mail: gracieth@gmail.com
Docente orientador: Gracieth Mendes Valenzuela

RESUMO
Com a crescente popularidade das redes sem fio e as tecnologias Wi-Fi (Wireless Fidelity), WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access),
UMTS, LTE desenvolvidas para estes tipos de redes, surgiu a necessidade de se promover uma convergência entre elas, visando oferecer ao usuário
diversas oportunidades de conectividade e a possibilidade de estabelecer uma comunicação sem interrupções. Atualmente os usuários de redes 4G,
baseadas no protocolo IP, podem usufruir de diversas oportunidades de conectividade sem fio em um cenário heterogêneo formado por diversas
tecnologias de redes de acesso como: Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX e 3G. Entretanto, para que a mobilidade e percepção do serviço sejam transparentes
(sem prejuízos) e sem interrupções entre estas redes é necessário que mecanismos de seleção garantam a continuidade de serviços durante a troca de
rede, ou handover vertical. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo propor um mecanismo de seleção de rede baseado na qualidade de
experiência do usuário (QoE - Quality of Experience).
Palavras-Chave: comunicação, Wi-Fi, conectividade, estratégias.
Aluno: JOSÉ ANDERSON NONATO SILVA

ESTÁCIO AMAZÔNIA

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário
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Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Design de Produto
Título JUST SEE-ADAPTAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS DE DANÇA PARA USUÁRIO PORTADORES DE NECESSIDADES VISUAIS
E-mail: rafaela.pacheco@estacio.br
Docente orientador: Rafaela Verbicaro Pacheco

RESUMO
Implementação de jogos eletrônicos de dança, com auxílio de detectores de movimentos, para pessoas portadoras de necessidades visuais.
Aluno: Bianca Pimentel Imbeloni

Curso do aluno: Design de Produto

Situação: PIBITI/CNPq

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título REAPROVEITAMENTO DE REJEITOS PROVENIENTES DO BENEFICIAMENTO DO CAULIM NA CONSTRUÇÃO CIVIL
E-mail: sheila.silva@estacio.br
Docente orientador: Sheila Silva dos Santos

RESUMO
Analisar os efeitos causados pela incorporação do rejeito do caulim em argamassas do tipo AC1.
Aluno: Carlos Eduardo Moreira Umbuzeiro

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/CNPq

Projeto(s) do curso: Engenharia da Computação
Título ARQUITETURA HETEROGÊNEA DE REDE SEM FIO PARA REDES DE 4A GERAÇÃO - LTE
E-mail: jose.jailton@estacio.br
Docente orientador: José Jailton Henrique Ferreira Junior

RESUMO
Proposição de uma arquitetura baseada nos protocolos IEEE 802.11 e LTE provendo uma arquitetura para prover handover vertical, isto é, entre
tecnologias heterogêneas.
Aluno: Rafael Fogarolli Vieira

Curso do aluno: Engenharia da Computação

Título BLUEVISION
Docente orientador: Johelden Campos Bezerra

Situação: PIBIC/CNPq

E-mail: johelden.bezerra@estacio.br

RESUMO
Sistema para mobilidade de pessoas com deficiência visual, tendo em vista, proporcionar uma maior acessibilidade e liberdade para realizar tarefas no
dia-a-dia.
Aluno: Paulo Tassio da Luz Melo

Curso do aluno: Engenharia da Computação

Título MSGCRIPTUS - TROCA DE MENSAGENS SEGURAS
Docente orientador: Renato Hidaka Torres

Situação: PIBITI/CNPq

E-mail: renato.torres@estacio.br

RESUMO
Desenvolvimento de uma aplicação cliente-servidor para garantir confiabilidade, integridade e autenticidade das informações trocadas por correio
eletrônico.
Aluno: Alexsandro Ruberval Gomes Sampaio

Curso do aluno: Engenharia da Computação

Título PROPOSTA DE UMA FUNÇÃO DE CRIPTOGRAFIA SIMÉTRICA DE BLOCO
Docente orientador: Renato Hidaka Torres

Situação: PIBITI/CNPq

E-mail: renato.torres@estacio.br

RESUMO
Criação de uma nova função de criptografia para eliminar os padrões estatísticos em blocos cifrados em relação à massa de dados em claro (dados de
um arquivo).
Aluno: Thiago Barros de Lima

Curso do aluno: Engenharia da Computação

Situação: PIBIC/CNPq

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título DIAGNÓSTICO DAS POTENCIALIDADES DE MELHORIAS DO LEAD TIME EM UMA EMPRESA DE SOM AUTOMOTIVO
E-mail: ivete.teixeira@estacio.br
Docente orientador: Ivete Teixeira da Silva

RESUMO
Dignosticar as potencialidades de lead time do processo de fabricação de som automotivo na empresa Sound Leal.
Aluno: Wilson Antonio Ferreira Costa

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/CNPq

Projeto(s) do curso: Engenharia de Telecomunicações
Título ANÁLISE DE ANTENAS PLANARES USANDO O SOFTWARE CST (COMPUTER SIMULATION TECHNOLOGY) STUDIO SUITE
E-mail: ronaldo.santos@estacio.br
Docente orientador: Ronaldo Oliveira dos Santos

RESUMO
Especificar e projetar antenas de fios e planares no software CST (Computer Simulation Technology). As antenas serão do tipo dipolo e microfita.
ESTÁCIO BELÉM
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Aluno: Sandro da Silva Cardoso

Curso do aluno: Engenharia de Telecomunicaçõ Situação: PIBITI/CNPq

Título ANÁLISE, ESPECIFICAÇÃO E PROJETO DE ANTENAS BANDA ULTRA LARGA PARA A TECNOLOGIA LTE (LONG TERM EVOLUTION)
E-mail: ronaldo.santos@estacio.br
Docente orientador: Ronaldo Oliveira dos Santos

RESUMO
O trabalho propõem-se em analisar os mais diversos tipos de irradiadores que poderão ser utilizados para a recepção de sinais wireless,
principalmente aqueles relacionados com a comunicações móveis (3G, 4G, LTE, WLAN).
Aluno: Higie Socorro Damasceno Cardoso

Curso do aluno: Engenharia de Telecomunicaçõ Situação: PIBITI/CNPq

Aluno: Anderson José Souza Menezes

Curso do aluno: Engenharia de Telecomunicaçõ Situação: PIBITI/CNPq

Aluno: Fábio Ferreira Ribeiro

Curso do aluno: Engenharia de Telecomunicaçõ Situação: PIBITI/CNPq

Aluno: Jose Marcelo Mendes de Sousa

Curso do aluno: Engenharia de Telecomunicaçõ Situação: PIBITI/CNPq

Aluno: Gustavo de Souza Barreto

Curso do aluno: Engenharia de Telecomunicaçõ Situação: PIBITI/CNPq

Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica
Título ANÁLISE DE POTENCIAL ENERGÉTICO RENOVÁVEL EM UMA COMUNIDADE ISOLADA NO PARÁ: COMPARATIVO ENTRE ENERGIA SOLAR E
BIOMASSA
E-mail: ismael.passos@estacio.br
Docente orientador: Ismael Oliveira Passos

RESUMO
Coleta e estudo de dados em uma região paraense isolada com objetivo de verificar a sua real necessidade energética.
Aluno: Matheus Pinheiro da Costa

ESTÁCIO BELÉM

Curso do aluno: Engenharia Elétrica

Situação: PIBIC/CNPq
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título MÍDIA E CRIMINALIZAÇÃO
Docente orientador: Virgílio Antônio Cunha de Matos

E-mail: virgiliodemattos@terra.com.br

RESUMO
O projeto intitulado “Mídia e Criminalização” trata do uso do mass media para a formação da figura do bandido, do outro, do excluído. Para além do
fato, o que produz a mídia ao noticiar? O que se pode esperar da mídia em uma sociedade democrática? Objetiva-se com essas e outras reflexões,
perquirir saídas para um tratamento mais democrático dos casos penais pela mídia, ainda que essa mídia seja pautada por interesses privados, forte
no sensacionalismo de estilo mondo cane
Aluno: Renata Adriana Mattos

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Kléber José Maia

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Gustavo Cavalcanti Rocha

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Elisa Martins Andrade de Cardoso

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Título TRABALHO E TRABALHADORES: OUTROS OLHARES
Docente orientador: Alexandre Oliveira Soares

E-mail: alexandresoaresadv@yahoo.com.br

RESUMO
O projeto de pesquisa intitulado “Trabalho e trabalhadores: outros olhares” trata do universo do trabalho e dos trabalhadores sob uma perspectiva
transversal e interdisciplinar. Por meio de múltiplas linguagens artísticas, tais como cinema, música, pintura, fotografia, poesia, escultura, teatro,
pretende-se levar o estudioso do direito, enquanto protagonista de uma sociedade democrática, a refletir sobre o valor social do trabalho e a
centralidade da dignidade da pessoa humana, a partir de outros olhares. Esta interlocução com as expressões artísticas é importante porque além do
saber jurídico, outros saberes são necessários para o desenvolvimento de uma sensibilidade jurídica e social que permita a concepção, interpretação,
justificação e aplicação mais humanizada do direito.
Aluno: Kléber José Maia

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Gustavo Cavalcanti Rocha

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título ENSINO E APRENDIZADO DA ORTOGRAFIA EM SALA DE AULA: UMA ANÁLISE DA PRÁTICA DO PROFESSOR
E-mail: anapcsoares@ufmg.br
Docente orientador: Ana Paula Campos Cavalcanti Soares

RESUMO
Este projeto de pesquisa busca realizar um trabalho que investigue como se dá a aprendizagem da norma ortográfica por meio da prática pedagógica e
da intervenção do professor, com o uso ou não do Livro Didático. A pesquisa visa a identificar se há um ensino sistemático de ortografia nos 4º e 5º
anos; verificar se os professores utilizam o livro didático nas aulas de ortografia; identificar até que ponto os alunos compreendem os exercícios de
ortografia do livro ou das atividades produzidas pelo professor; explicitar as principais dúvidas demonstradas pelos alunos na realização das atividades
de ortografia; identificar a relação aluno/livro com intervenção e sem intervenção. A investigação toma por base os estudos desenvolvidos por Morais
(1998), Alvarenga (1993), as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (1997), bem como utiliza as categorias de análise sugeridas pela
pesquisa de Silva (2008) e Monteiro (2008). A metodologia desenvolvida neste projeto consiste em uma pesquisa documental, pois busca identificar o
trabalho com ortografia em coleções didáticas. Observações etnográficas também serão utilizadas, já que visa observar como os professores
ministram aulas de ortografia com e sem o livro didático.
Aluno: Paula Rodrigues da Silva

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR: LEVANTAMENTO DO PERFIL DA MELHOR IDADE
E-mail: acassiabh@yahoo.com.br
Docente orientador: Andréia Cássia de Moura

RESUMO
Mais recentemente, o segmento da melhor idade tem sido alvo de investimentos tanto do setor público e, principalmente do privado. O
envelhecimento da população e a melhoria da qualidade de vida, tem trazido para o mercado consumidor um público com faixa etária maior e com
potencial de gastos ainda maiores. Dentro desse contexto, o ramo empresarial tem se valido de estratégias para atrair esse segmento de mercado
visando, obviamente, retornos crescentes do seu investimento. Dessa forma, no intuito de contribuir no levantamento do perfil sócio-economico da
melhor idade, bem como estudar o comportamento da maior idade é que esse projeto foi elaborado. Os objetivos específicos são: a) identificar o
perfil da melhor idade quanto a dados sócio-economicos tais como renda, idade e outros; b) levantar o estilo de vida predominante a partir da escala
VALS; c) identificar hábitos de vida em relação ao uso do computador; d) identificar hábitos comportamentais em relação ao uso do tempo com lazer,
esporte e entretenimento; e) fazer uma descrição completa do perfil para analisar o comportamento desse segmento. A metodologia classifica-se
ESTÁCIO BH
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como conclusiva descritiva, com o uso do método survey aplicado a uma amostra de 150 respondentes.
Aluno: Gabriela Soares Vieira

Curso do aluno: Marketing

Situação: PIBIC/IES

Título ESTUDO EXPLORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE RISCO DA ESTRUTURA FINANCEIRA DE EMPRESAS BRASILEIRAS DO SETOR ELÉTRICO
E-mail: elissaem@hotmail.com
Docente orientador: Elisa Elaine Moreira Texeira

RESUMO
O modelo de Fleuriet visa analisar a situação financeira das empresas sob a perspectiva do modelo dinâmico de capital de giro. O objetivo principal do
trabalho é evidenciar os resultados da análise de liquidez e risco da estrutura financeira em empresas brasileiras a partir da utilização do Modelo
Fleuriet. Esse modelo consiste no estudo de três variáveis: Necessidade de Capital de Giro (NCG), Capital de Giro (CDG) e Saldo de Tesouraria (T). O
escopo do trabalho compreenderá a análise do setor elétrico brasileiro. Pretende – se, a) verificar se as empresas pesquisadas possuem Capital de Giro
(CDG) o suficiente para financiar a Necessidade de Capital de Giro (NCG); b) classificar as empresa sob a ótica do risco da estrutura financeira, em uma
escala que vai de péssima a excelentes, de acordo com Fleuriet.
Aluno: Edivam Fonseca Silva Azevedo

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título DIFERENÇA DO PERFIL MOTOR ENTRE CRIANÇAS DE 08 A 13 ANOS DE IDADE E A DIFERENÇA ENTRE OS GÊNEROS
E-mail: conti02@hotmail.com
Docente orientador: Gustavo de Conti Teixeira Costa

RESUMO
O Eurofit é um conjunto de nove testes de aptidão física cobrindo flexibilidade, velocidade, resistência e força. A bateria de testes padronizados foi
elaborada pelo Conselho da Europa, para as crianças os jovens e os adultos. A bateria de testes Eurofit, através de testes específicos pode revelar
informações importantes sobre o nível das qualidades físicas dos indivíduos. A aptidão física pode ser dividia em dois segmentos. O primeiro, que
envolve a saúde, relaciona-se com resistência cardiorrespiratória, força/resistência muscular e flexibilidade. Já o segundo, envolve o desempenho
motor e abrange as seguintes habilidades: potência (ou força explosiva), velocidade, agilidade, coordenação e equilíbrio. Sobre aptidão física
relacionada ao desempenho motor em escolares é possível descrever a condição física relacionada ao desempenho motor de crianças e adolescentes
e examinar as diferenças de acordo com sexo, idade, tipo de escola e até mesmo região geográfica. Neste sentido, crianças com desenvolvimento
motor atípico, ou que se apresentam com risco de atrasos, merecem atenção e ações específicas, já que os problemas de coordenação e controle do
movimento podem se prolongar até a fase adulta, já nos adultos o Eurofit é muito usado para estudos epidemiológicos e com o objetivo de identificar
os indicadores de atividade física, nível funcional psicofísico e habilidades motoras relacionados com a saúde e avaliar o estado funcional e motor dos
adultos.
Aluno: Natasha Mendonça dos Santos

Curso do aluno: Educação Física - Bacharelado

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título VALIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EXERCÍCIOS DIRECIONADOS A OSTEOGÊNESE (PEDO) PARA INDIVÍDUOS
OSTEOPÊNICOS/OSTEOPORÓTICOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE
E-mail: erika.fisio@gmail.com
Docente orientador: Erika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga

RESUMO
O efeito osteogênico decorrente da atividade física parece requerer um alto nível de treinamento caracterizado por grande volume e intensidade. Já a
respeito do treinamento de força muscular é sugerida que a contração muscular, responsável pela deformação óssea, necessita ultrapassar um
determinado limiar de esforço para estimular a remodelação tecidual. A maior atividade osteoblástica (célula que produz matriz óssea orgânica) ou
osteoclástica (célula que absorve osso) pode ser sugerida pelo aumento das concentrações circulante de substâncias secretadas por estas células em
resposta ao estímulo mecânico decorrente da atividade física praticada. O processo de adaptação do osso depende da detecção de sinais mecânicos e
a integração destes sinais promove mudanças apropriadas na arquitetura óssea (TURNER & PAVALKO, 1998). Três regras governam a adaptação óssea:
(1) o estímulo dinâmico, onde o aumento da carga mecânica aumenta a formação óssea se aplicada em alta freqüência, (2) diminuição na regressão, a
extensão da duração da sobrecarga não proporciona aumento na massa óssea, e (3) acomodação das células ósseas á carga constante, as células
ósseas devem ter alguma memória de sobrecargas mecânicas prévias para determinar que uma nova sobrecarga seja diferente e requeira uma
resposta. SCHRIEFER et al. (2005) realizaram experimento em que a ulna de ratos foram submetidas a sobrecarga com redução progressiva da carga
ou com aumento progressivo da carga. Os resultados mostraram grandes mudanças na rigidez da estrutura óssea no grupo submetido à diminuição
progressiva da carga. Com este experimento concluímos que a enorme influência na formação óssea é iniciada pelo estímulo da sobrecarga e não pelo
acúmulo de sobrecarga por longos períodos (SRINIVASAN et al; 2003). A osteoporose é uma doença senil e acomete grande parte da população. Com
o avanço da doença e da idade ocorre o aumento da propensão a quedas e fraturas que levam o indivíduo a piora do quadro clínico, impactando
diretamente na qualidade de vida. Desta forma é importante desenvolver estudos direcionados a saúde óssea dos idosos, com o objetivo de promover
melhora da qualidade de vida, reversão e/ou estadiamento do quadro osteopênico/osteoporótico com consequente prevenção da fragilidade óssea
(fraturas).
Aluno: Maria de Fátima Souza

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Aline Torres Soares

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título INVESTIGAÇÕES ÉTICAS A RESPEITO DO VALOR DA VIDA NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS: NASCIMENTO, MORTE, EUTANÁSIA.
E-mail: bernardes.cleide@gmail.com
Docente orientador: Cleide Bernardes

RESUMO
Este projeto apresenta uma proposta de investigação de temas relacionados ao valor da vida com ênfase na perspectiva dos direitos humanos
aplicados a problemas de saúde publica. A investigação se dera em um âmbito eminentemente discursivo e não envolverá em nenhuma de suas
etapas instituições ou pessoas para chegar ao termo de seus objetivos: investigar os diferentes conceitos que envolvem o significado da vida seja de
ordem ética, moral, social, e espiritual e os temas decorrentes quais sejam: morte, eutanásia, aborto, suicídio assistido. Tomaremos como referencial
teórico a legislação vigente a respeito dos temas, ancorados nos conceitos peranentes aos direitos humanos. No caso especíﬁco da legislação, o
artigo número 57 do Código de Ética Médica estabelece que o profissional da saúde deverá utilizar todos os meios de diagnóstico e tratamento em
favor do paciente. O artigo prevê punições ao profissional que deixar de utilizar todos os meios disponíveis em favor da sobrevivência do seu paciente.
Também o artigo 137 do Código Penal causa temor aos médicos ao falar de omissão de socorro, ou seja, deixar de prestar assistência. Desta forma,
manter a vida é um dever do ponto de vista moral, ancorado em normas e princípios.
Aluno: Denyse de Andrade Costa

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Denyse de Andrade Costa

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Cínthia Carvalho Silva

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Vinícius Martins Marques

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Raimundo Nonato Costa Barrozo

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Hebrson Neves de Sousa

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Cleidimar Severino de Araújo

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Cláudia Pereira Farinha

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ingrid de Souza

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título JUSTIÇA E EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL - UM CAMINHO PARA A CIDADANIA
E-mail: neusa.maiochi@hotmail.com
Docente orientador: Neusa Fátima Maiochi

RESUMO
A sociedade encontra hoje um novo perfil de jovem: hostil, agressivo e violento – fruto de um contexto social complexo, que acaba por refletir
comportamentos no local de maior convívio: a escola, a qual normalmente não tem preparação para enfrentar os transtornos causados por esses
fatores. A violência sofrida por crianças e adolescentes também tem crescido no contexto familiar e social, e questiona-se que a metodologia utilizada
pelas escolas públicas, para trabalhar com os alunos vitimados, nem sempre é realizada de modo satisfatório bem como a sua intervenção, quando
identificados casos de alunos que sofreram violências dentro do contexto familiar ou social e até mesmo no contexto escolar. O objetivo do projeto de
pesquisa é contribuir para a implementação da Justiça Restaurativa, por meio de uma parceria entre os Sistemas Judiciário e Educacional, no âmbito
do Distrito Federal, atendendo escolas públicas de Ensino Fundamental e Ensino Médio (regular e supletivo) e que vivenciam situações de violência.
Deste objetivo geral surgem cinco linhas específicas que o delimitam, entre elas: Contribuir para a formação integral do educando, capacitando-o para
ser um agente promotor de paz, de desenvolvimento de valores éticos que fundamentem e estimulem uma cultura da não-violência nas suas relações
interpessoais e sociais; Mobilizar a comunidade para resolução de seus conflitos e para assumir um papel proativo na prevenção da violência e da
criminalidade de crianças e adolescentes; Proporcionar aos universitários da ESTÁCIO/FACITEC, dos cursos de direito, comunicação e pedagogia, à
prática dos conhecimentos teóricos obtidos no Centro Universitário. O Projeto Justiça e Educação no Distrito Federal – um caminho para a cidadania
tem como base os programas de resolução de conflitos implementados com sucesso em escolas canadenses, neozelandesas, inglesas, colombianas e
argentinas, como também os projetos-pilotos implementados em São Caetano do Sul – SP e Porto alegre – RS e pretende atender inicialmente 1.000
(mil) crianças e adolescentes, em escolas que apresentem maior índice de violência e conflitos; gradativamente, e conforme a necessidade, o número
de atendimentos e de escolas beneficiadas será aumentado até chegar a um atendimento pleno. Para a aplicação do Projeto, que será desenvolvido
em etapas, tomar-se-á como base as ideias dos seguintes doutrinadores sobre o assunto: Hopkins (2004), Thorsborne e Vinegrad (2004) com relação
aos encontros restaurativos e os seguintes princípios: A garantia dos direitos de crianças e adolescentes; A promoção dos valores éticos, culturais e
de cidadania; O desenvolvimento de ações educativas, com base em valores e na cultura da paz e a promoção da responsabilidade compartilhada
entre os Sistemas Judiciário e Educacional, reconhecendo a importância da paracipação da família e comunidade na busca de cooperação mútua. "
Aluno: Katiane Pereira da Silva

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lúcio José da Silva

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: VALDOMIRO CAZUZA DA SILVA

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: CARLOS RAMIREZ GONÇALVES SANTOS BRITO

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: THÁBATA ELLEN DO NASCIMENTO MANHIÇA

Curso do aluno: Comunicação Social

Situação: PIBIC/Voluntário
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Aluno: ALLANDERSON PEREIRA MELO

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Sanjai Soares da Silva

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: TALITA FERREIRA DA SILVA

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: Matemática
Título O USO DAS MÍDIAS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO: PERSPECTIVAS E IMPLICAÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
E-mail: carlos.fisica@hotmail.com
Docente orientador: Carlos Francisco da Silva

RESUMO
O objetivo desta pesquisa é analisar o uso das mídias sociais como ferramentas para o desenvolvimento de competências e habilidades no contexto da
educação formal a partir das percepções dos estudantes e educadores. Este estudo busca identificar as habilidades estão sendo desenvolvidas pelos
estudantes enquanto se envolve em ambientes das mídias sociais, as percepções sobre as implicações das redes sociais no processo de ensino e
aprendizagem (ou seja, escrita, leitura, vocabulário) e o que os adolescentes estão aprendendo nos ambientes das mídias sociais que podem ser úteis
para a educação. Além disso, este estudo inclui também as percepções dos educadores sobre o uso das mídias sociais em um contexto de
aprendizagem formal, a fim de entender melhor que oportunidades esses ambientes podem fornecer para as escolas. Será uma investigação
qualitativa de natureza exploratória. Para a geração dos dados serão aplicados questionários semiestruturados para estudantes e educadores. A
amostra consulta constará de 200 estudantes e 50 professores do ensino médio da rede pública e privada do Distrito Federal, levando em conta a
devida proporcionalidade. Os dados serão analisados segundo uma metodologia multivariada que inclui entre outras, “Análise de Conteúdo”,
desenvolvida por Bardin (2003), método que consiste em separar e classificar as falas dos entrevistados por categorias, buscando alcançar uma
significação supostamente conferida pelo entrevistado nas suas respostas, análise estatística e fenomenológica etc.
Aluno: Letícia Lima de Carvalho Santos

Curso do aluno: Matemática

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Enailto Mangueira da Paixão

Curso do aluno: Matemática

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Elisângela de Sousa Nascimento

Curso do aluno: Matemática

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maria Valinda Frazão Coelho

Curso do aluno: Matemática

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título CONTRIBUIÇÕES DA PRÁTICA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES
E-mail: profa_xenia@yahoo.com.br
Docente orientador: Xênia Mara Honório Silva

RESUMO
Formar professores pesquisadores é tema que esta em discussão há algum tempo. Educadores e especialistas de diversas áreas são defensores dessa
prática, porém o que nem sempre fica claro nesses discursos é como desenvolvê-la, em quais espaços e em que condições ela se faz viável e desejável.
Assim, com esta intenção no início do ano de 2012 a Coordenação do curso de Pedagogia da Facitec, juntamente com os seus professores, ousaram
reestruturar a matriz curricular do curso inserindo disciplinas de iniciação a pesquisa científica. Decorridos cinco semestres desde a implantação destas
disciplinas, surge esta proposta que tem o intento de identificar as contribuições que o desenvolvimento de pesquisas de iniciação científica,
trouxeram para a formação do futuro pedagogo. Assim, serão realizadas pesquisas bibliográficas fundamentadas em autores que tratam da pesquisa
educacional, como Pedro Demo (1997) e André (2006) entre outros; das competências do professor na atualidade, como Perrenoud (2000) e também
que tratam do perfil do professor da Educação Infantil e anos inicias do Ensino Fundamental (o pedagogo), como as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Curso de Graduação em Pedagogia (BRASIL, 2006). O estudo também se utilizará de pesquisa de campo com utilização de questionários para
identificar as contribuições destas disciplinas na formação do futuro professor. Os resultados obtidos com o estudo servirão de reflexão sobre a
relevância destas disciplinas no curso de formação de professores, bem como de referencial para reestruturação das disciplinas Pesquisa e Prática na
Educação – PPE I, II, III, IV, V, IV, VII, VIII, na proposta pedagógica do curso de Pedagogia da Estácio-Facitec e também como possível inserção das
mesmas em outros cursos de licenciatura.
Aluno: Cátia Mourão Ferreira

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Camila Sousa Dias da Silva

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Wanessa Baldoino Rosa

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Rayane Cristiny Florêncio Silva

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lorenna Rayanne Alves da Silva

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Priscila Aparecida Rocha Felix

Curso do aluno: Pedagogia

Situação: PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título DESENVOLVER PLANOS DE AÇÃO DE ADVOCAY PARA INVESTIMENTOS EM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E APLICÁ-LOS EM CORREDOR DE
TRANPORTES E CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS.
E-mail: artur.morais@ig.com.br
Docente orientador: Artur Carlos de Morais

RESUMO
Este projeto de pesquisa significa um aprofundamento das pesquisas de doutoramento, que resultou na tese “PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES: INSERÇÃO EFETIVA NA AGENDA GOVERNAMENTAL”, defendida em outubro de 2012, no Programa de Pós-graduação em Transportes
da Universidade de Brasília. Ele está inserido em um projeto de pesquisa científica amplo de pesquisadores filiados à Universidade de Brasília, COPPE –
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UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Universidade Federal de Pernambuco que trabalham com o desenvolvimento de uma nova teoria
denominada Engenharia Territorial. A Engenharia Territorial ainda está em fase de desenvolvimento, e a etapa central nesse desenvolvimento é a
construção de programas territoriais enquanto processo político. Uma avaliação dos limites dos procedimentos correntes de planejamento e de
políticas públicas aponta para a necessidade de uma nova forma de ação pública, onde os investimentos públicos em infraestrutura deveriam ser
concebidos de forma mais coesa com os investimentos produtivos que se realizam no território, de forma a garantir a sustentabilidade fiscal, mas
também a cooperação efetiva entre vários atores públicos e privados ali presentes. A elaboração de projeto no âmbito da Engenharia Territorial se
complementa com a efetivação das seguintes atividades: i) Engenharia Financeira, que possui os braços de análise de bancabilidade, análise de
sustentabilidade fiscal (para os investimentos públicos) e o modelo de mobilização econômica-financeira; ii) Gestão do Projeto, que assegure
efetivamente a condução eficiente do complexo de projetos; iii) Gestão Política, que assegure a construção do consenso mínimo para a concepção e
execução dos projetos acordados; iv) Gestão Jurídica, que consagra o consenso e as obrigações e direitos das partes sobretudo a partir de uma rede de
contratos eficazmente concebidos, gerenciados e arbitrados; e, por fim, v) Gestão de Conhecimento, que desenvolve, reúne e distribui de forma
sistemática e eficiente as informações e os conhecimentos necessários para a concepção e execução dos elementos anteriormente listados. A terceira
atividade, Gestão Política, os estudos para o desenvolvimento de metodologia e base teórica foram iniciados com a tese doutoral indicada acima e
que necessita de continuidade para aprimorá-la. O método desenvolvido na referida tese foi testado, com êxito, em dois projetos de políticas de
transporte e trânsito após suas implantações, agora é a oportunidade de aplicá-lo em projetos ainda sendo construídos. A outra oportunidade do
Centro Universitário Facitec compartilhar projeto de pesquisa com conceituadas instituições brasileiras.
Aluno: Matheus de Aquino dos Santos

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Janaina de Lima Fagundes

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: César Augusto Passos Silva

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Laís Batista Pereira

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Tafarel Carvalho de Gois

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Turismo
Título O TURISMO RURAL COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO EMBRAZLÂNDIA/DF
E-mail: professorandrelacerda@hotmail.com
Docente orientador: André Lacerda Batista de Sousa

RESUMO
O Turismo Rural é um fenômeno desenvolvido no mundo inteiro. As pequenas comunidades rurais encontram nesse segmento do turismo uma
oportunidade de negócio e de renda. O objetivo geral da presente investigação é analisar de que maneira o turismo rural auxilia no desenvolvimento
das comunidades rurais de Brazlândia/DF. Os objetivos específicos são: a) elaborar um inventário turístico no meio rural em Brazlândia/DF; b) Mapear
as comunidades que utilizam o turismo como fonte de renda e os tipos de turismo realizados; c) propor intervenções (palestras, minicursos ou
capacitações) junto à comunidade através da sensibilização sobre as características do turismo; d) criar “A Cartilha do Turismo Rural”, instrumento
informativo de boas práticas de turismo rural. O estudo qualitativo pretende utilizar o estudo de caso nas comunidades de Brazlândia, utilizando como
instrumentos de coleta de dados como questionários, entrevistas e observação participativa. A escolha do tema justifica-se pelo caráter descritivoexploratório da pesquisa. Pretende-se o alcance de todos os objetivos propostos pelo estudo.
Aluno: Rayssa Barbosa de Oliveira da Silva

Curso do aluno: Turismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Luciana de Fátima Lima de Oliveira

Curso do aluno: Turismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Queren-Hapuque Ribeiro Cristino

Curso do aluno: Turismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Monica Barbosa Peronico

Curso do aluno: Turismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Marcello Pereira da Silva Júnior

Curso do aluno: Turismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lucineia Rodrigues dos Santos

Curso do aluno: Turismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lucidalva Pinto

Curso do aluno: Turismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jucilene Silva Santos

Curso do aluno: Turismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Elismá Vieira Gonçalves de Araújo

Curso do aluno: Turismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Gestão da Tecnologia da Informação
Título OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: PERSPECTIVAS E IMPLICAÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM.
E-mail: posjuninho@yahoo.com.br
Docente orientador: Wilson Miranda Júnior

RESUMO
O objetivo desta pesquisa é analisar o uso das ferramentas de EaD para o desenvolvimento de competências e habilidades no contexto da educação
formal a partir das percepções dos estudantes e educadores. Este estudo busca identificar as habilidades que estão sendo desenvolvidas pelos
estudantes, enquanto se envolve em ambientes das EaD, as percepções sobre as implicações da EaD no processo de ensino e aprendizagem (ou seja,
conteúdo, escrita, fóruns, leitura, vocabulário, simulados, provas) e o crescimento EaD na Estácio DF. Além disso, este estudo inclui também as
percepções dos educadores sobre o uso das ferramentas EaD em um contexto de ensino-aprendizagem formal, a fim de entender melhor que
competências esses ambientes podem fornecer para as escolas. Será uma investigação qualitativa de natureza exploratória. Para a geração dos dados
serão aplicados questionários semiestruturados para estudantes e educadores. A amostra consulta constará de 400 estudantes e 50 professores do
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ensino superior do Centro Universitário Estácio do Distrito Federal, levando em conta a devida proporcionalidade. Os dados serão analisados segundo
uma metodologia multivariada que inclui entre outras, “Análise de Conteúdo”, desenvolvida por Bardin (2003/2006), método que consiste em separar
e classificar as falas dos entrevistados por categorias, buscando alcançar uma significação supostamente conferida pelo entrevistado nas suas
respostas, análise estatística e fenomenológica etc.
Aluno: Alyne Gonçalves de Sousa Santos

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Tácio Fernando Gonçalves Lyra

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Gabriel Teles Bastos

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Márcia Celuta da Silva Mendes

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Carlos Júnio Alves Matos

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Fernanda Lima de Araújo

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título DIREITO CIDADANIA E TEATRO
Docente orientador: Pierre Andrey Ruthes

E-mail: pierre.ruthes@hotmail.com

RESUMO
A população de idosos vem crescendo rapidamente no cenário mundial, e com isso acarretando grandes discussões em relação ao envelhecimento,
pois se sabe que com o decorrer dos anos ocorrerá um acréscimo demasiado dessa população. Com um aumento na prevalência das doenças crônicas
e de suas sequelas, os objetivos da atenção à saúde passaram a ser questionados sendo que cada vez mais esses objetivos têm deixado de ser
simplesmente a “cura” e passando a ser a “melhoria da qualidade de vida” dos pacientes, e esta pode sofrer influência negativa devido a um estilo de
vida insalubre. O Estilo de vida das pessoas é modulado pelo contexto socioeconômico nos quais os indivíduos estão inseridos. O cuidado
gerontológico, neste sentido, tem a meta de encorajar a promoção da saúde por meio de medidas que ajudem as pessoas mais velhas a se manterem
saudáveis e ativas e modificarem seu estilo de vida. Este trabalho trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, descritivo, exploratório e
longitudinal. Sendo do tipo participante, um tipo de estudo que exige estreito relacionamento entre investigador e realidade. Tem o objetivo de
avaliar se a aplicação de uma Tecnologia Educativa em Saúde (TES), norteada pelo Modelo de Crença em Saúde (MCS) trará mudanças no estilo de
vida de idosos que frequentam o Instituto Sênior do Centro Universitário Estácio do Ceará. A pesquisa de campo será realizada por meio de 15
encontros educativos e a coleta de dados se dará por meio de entrevistas. Os dados serão organizados em categorias empíricas e a análise dos dados
será fundamentada nos pressupostos da educação em saúde e na literatura pertinente. Como resultado esperado, observaremos se a TES trará
impacto positivo no empoderamento de idosos com base nos pressupostos da educação em saúde.
Aluno: José Marcelo Maynard Ferreira

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título ESTUDO DE RESINA DE POLIÉSTER, FIBRA DE VIDRO E OUTROS COMPOSTOS PARA APLICAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
E-mail: francelli.coradin@estacio.br
Docente orientador: Francelli Klemba Corodinf

RESUMO
Em diversos segmentos industriais, a descrição de informações específicas de materiais como: fibra de vidro, resina poliéster e MDF para a utilização
como produto final, não está bem especificada. Partindo deste pressuposto, este projeto é destinado a descrever as propriedades físicas e químicas
relevantes para a fabricação de produtos, como por exemplo, móveis ou componentes para o mobiliário.O objeavo deste trabalho será demonstrar
através da pesquisas e desenvolvimento de um protótipo de uma poltrona, em que os materiais apresentados (resina poliéster pura, resina com
reforço de fibra de vidro e resina com pó de MDF) podem servir de opção para a fabricação parcial ou total de um móvel, assim como, apresentar um
estudo que sirva de apoio a estudantes e proﬁssionais interessados na ualização destes materiais. No que se refere à questão ambiental, por conta
da não-degradabilidade natural da maioria dos materiais agregados com a fibra de vidro (compósitos), esses materiais têm sido responsáveis por
sérios problemas ambientais. Apesar das caracterísacas apropriadas para o desenvolvimento de compósitos, a ﬁbra de vidro é um material de
manuseio complexo, altamente tóxico para os que trabalham com ela (FARIAS, 2007). Segundo Cavani (2003), os resíduos de compósitos com fibra de
vidro podem ocasionar problemas de saúde além dos problemas ambientais. Viabilizando a necessidade da procura por materiais alternativos à fibra
de vidro.
Aluno: Ariane Mara Bronkow

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica
Título ACELERADOR DE PARTÍCULAS PARA MEDIDAS DA RELAÇÃO CARGA MASSA DO ELÉTRON
E-mail: wjsilva2000@yahoo.com.br
Docente orientador: Wilson José da Silva

RESUMO
O projeto de pesquisa visa construir um protótipo que permite fazer medidas indiretas sobre a relação carga massa do elétron. O protótipo consiste
em uma fonte de alta tensão que será construída especificamente para essa atividade, um tubo de raios catódicos e circuitos auxiliares como
geradores de varredura, clock e sincronismo que também serão construídos pelos alunos
Aluno: Ronaldo Antonio dos Reis Junior

Curso do aluno: Engenharia Elétrica

Situação: PIBIC/IES

Título DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS EMBARCADOS UTILIZADOS A PLATAFORMA RASPBERRY - PI
E-mail: luizfelipe.rbt@gmail.com
Docente orientador: Luiz Felipe Ribeiro Barrozo Toledo

RESUMO
No futuro, os equipamentos industriais e mesmo residenciais, ganharão ainda mais autonomia, no sentido de garantirem maior comodidade as nossas
vidas e ainda com o intuito de preservar os recursos de energia, sejam elas elétricas ou térmicas, bem como outros recursos. Esses avanços só foram
possíveis graças ao desenvolvimentos de processadores e microcontroladores menores, com alta capacidade de processamento e ainda com baixo
consumo de energia. Dentre as diversas tecnologias existentes a plataforma RaspBerryPi é uma das mais bem sucedidas, a plataforma, além de
apresentar um custo muito reduzido, é compacta, tem baixo consumo, alta capacidade de processamento, e ainda é capaz de funcionar com diversos
sistemas operacionais consolidados. O estudo da plataforma RaspeBerryPI propicia o desenvolvimento de sistemas embarcados sofisticados, com alta
capacidade de processamento e ainda com baixo custo. O entendimento dessa ferramenta propicia ao aluno o entendimento de diversos aspéctos de
progamação de computadores, arquiteturas computacionais, sistemas operacionais, automação e instrumentação e ainda propicia uma plataforma de
testes e de experimentação de diversos tópicos da engenharia elétrica. Inicialmente será realizado um estudo de Sistemas Embarcados, em seguida
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será estudado Sistemas Operacionais, em especial o sistema GNU Linux, incluíndo um estudo do seu Kernel e de Device Drivers. Em seguida será
realizado um Estudo sobre Micro Controladores e sobre a plataforma RaspBerryPi, incluindo seus periféricos. Após os estudos será realizado o
desenvolvimento de Device Drivers bem como a criação de aplicações na forma de um estudo de caso. Após os desenvolvimentos serão realizados
testes e a elaboração de um relatório final. Ferramentas a utilizar: Linux, Linguagens de programação C, C++, Microcontroladores, Sistemas
Operacionais.
Aluno: Igor Tronke Rodrigues

Curso do aluno: Engenharia Elétrica

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Daniel Sat Araújo Lisboa

Curso do aluno: Engenharia Elétrica

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Eder Jorge Vieira Sarmento

Curso do aluno: Engenharia Elétrica

Situação: PIBIC/IES

ESTÁCIO CURITIBA

Página 17 de 134

INICIAÇÃO CIENTÍFICA / INICIAÇÃO TECNOLÓGICA 2014/2015 - ESTÁCIO EUROPAN
Relatório atualizado em 26/10/2017

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Gestão Ambiental
Título DESCARTE INADEQUADO DE RESÍDUOS DE CIGARRO: IMPACTOS E GESTÃO
E-mail: alessandra.majer@gmail.com
Docente orientador: Alessandra Pereira Majer

RESUMO
O cigarro é composto por inúmeras substâncias nocivas, as quais são associadas diversos efeitos prejudiciais à saúde, e para reduzir a inalação de
fumaça pelo fumante, os cigarros têm um filtro em uma das extremidades. A bituca, como é denominada esta região do cigarro, inclui este filtro e a
porção não consumida, e após o consumo do cigarro acumula diversas destas substâncias. Geralmente as bitucas correspondem a um resíduo cujo
descarte acontece de modo inadequado, resultando em poluição visual, acúmulo em bueiros e encanamentos e também liberação de inúmeras
substâncias hidrossolúveis acumuladas (como chumbo, cádmio e arsênio) em função da ação de chuvas. Estes contaminantes por sua vez, serão
transferidos para o solo ou cursos d’água, podendo resultar em inúmeros impactos, especialmente em escala local. Neste sentido, espécies vegetais
podem ser particularmente afetadas, tanto em termos de potencial de germinação como desenvolvimento, podendo apresentar também diferentes
alterações morfológicas. A alternativa existente para este problema é a reciclagem ou reaproveitamento deste resíduo. Entretanto, para que estes
sejam possíveis, a conscientização do fumante a respeito da importância do descarte correto deste resíduo é essencial e, nesse sentido, a educação
ambiental, é um importante instrumento para o desenvolvimento e a implantação de medidas e políticas voltadas à melhoria da qualidade de vida,
com as instituições de ensino se apresentando como importantes atores nesta problemática. Neste contexto este projeto se propõe a: (1) mapear os
principais pontos onde o descarte incorreto ocorre na Faculdade Estácio Europan, quantificando o problema; (2) testar os possíveis efeitos de um
extrato aquoso preparado com bitucas descartadas na germinação das espécies das vegetais Phaseolus vulgaris L. (feijão), Linum usitatissimum L.
(linhaça) e Phalaris canariensis (alpiste); (3) avaliar também possíveis efeitos no desenvolvimento das espécies de plantas citadas acima, considerando
comprimento do caule e da raiz mais longa, assim como número de folhas; (4) Descrever possíveis alterações morfológicas, relacionadas ao formato e
coloração de estruturas vegetais, causadas pela adição do extrato aquoso nestas espécies; (5) Elaborar um plano de gerenciamento deste resíduo para
a instituição, incluindo a criação de estruturas para descarte adequado e a parceria com uma empresa que garanta seu reaproveitamento e/ou
destinação correta; (6) desenvolver uma campanha de comunicação ambiental, visando a sensibilização dos envolvidos e cooperação no
gerenciamento destes resíduos.
Aluno: Tiago Cerqueira

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Fernanda Cristina de Brito

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Herbert Pereira da Silva

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Título DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DOS RESÍDUOS PRESENTES NAS MARGENS DO RIO COTIA (SP)
E-mail: alessandra.majer@gmail.com
Docente orientador: Alessandra Pereira Majer

RESUMO
As matas ciliares são ambientes de grande importância ecológica, funcionando não só como habitat e fonte de alimentos para a fauna aquática e
terrestre, mas também apresentando um importante papel no manutenção da qualidade da água. Uma importante contribuição neste sentido diz
respeito ao efeito filtro, e no caso de resíduos sólidos este dificulta o despejo de lixo nos cursos de água, também retendo e removendo parte dos
resíduos carregados por estes. No que se diz respeito ao acúmulo de resíduos sólidos nestes ambientes, a tendência observada enfatiza a importância
da manutenção de ecossistemas saudáveis, principalmente por meio da proteção dos hábitats naturais e dos níveis de poluição. Apesar disso, no
Brasil, a poluição por resíduos sólidos ainda não tem recebido a devida atenção. No município de Cotia este problema somente vem se agravando no
Rio Cotia que faz parte de um importante sistema de abastecimento da região. Entretanto, regiões distintas desta bacia hidrográfica, o Alto e Baixo
Cotia, apresentam diferentes influências e pressões, principalmente pela primeira destas estar diretamente voltada à conservação da água e dos
recursos naturais enquanto a outra, Baixo Cotia, concentra impactos ambientais. Neste contexto, este projeto visa mais especificamente: (1) avaliar os
resíduos sólidos encontrados nas margens de diferentes regiões do rio Cotia no que diz respeito à matéria-prima principal e a provável fonte de
origem; (2) quantificar, de acordo com a matéria-prima principal a abundância e massa destes resíduos; (3) realizar um monitoramento temporal
avaliando o estoque, taxa de recomposição e o efeito de diferenças climáticas no acúmulo de resíduos nas margens do rio; (4) testar se as
características da comunidade vizinha influenciam no tipo e quantidade de resíduo acumulado; (5) elaborar uma campanha de comunicação ambiental
relacionada às particularidades da área de estudo, visando a minimização do problema.
Aluno: Geni Ferreira da Silva

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Elizangela Guimarães Tizzattto

Curso do aluno: Gestão Ambiental

Situação: PIBIC/Voluntário
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Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título DESCARTE INADEQUADO DE MEDICAMENTOS: MAPEAMENTO DO PROBLEMA E SENSIBILIZAÇÃO
E-mail: alessandra.majer@gmail.com
Docente orientador: Alessandra Pereira Majer

RESUMO
O crescimento acelerado da população mundial e o desenvolvimento das ciências farmacêuticas resultaram, respectivamente, no aumento da
quantidade e variedade de medicamentos produzidos assim como do consumo destas substâncias. De fato, grande parte da população brasileira
possui medicamentos em sua residência, porém estes não são geralmente descartados de maneira correta nos casos de sobra ou vencimento, sendo
normalmente direcionados ao lixo comum ou lançados direto em pias e vasos sanitários. Nestes casos, mesmo quando direcionados as estações de
tratamento de esgoto, estas substâncias, além de chegarem em sua forma química original, somente são parcialmente removidas, em função de suas
características biocida e/ou estruturas químicas complexas, sendo então lançadas nos corpos hídricos podendo gerar danos ambientais e à saúde
publica. Em função disto estes produtos vêm sendo classificados como contaminantes ambientais emergentes, e devem receber destinação adequada.
A Resolução n° 44 de 17 de Agosto de 2009, a ANVISA permite no artigo 93 às farmácias e drogarias participarem de programas de coleta de
medicamentos a serem descartados pela comunidade, porém, não há legislação específica para cobrar desses estabelecimentos ou de qualquer outro
setor qualquer medida no sentido de estimular e conscientizar à população para tanto. Neste contexto, o presente projeto visa sensibilizar os
funcionários e alunos da Faculdade Estácio de Cotia sobre os riscos e impactos associados ao descarte incorreto de medicamentos. Para tanto mais
especificamente será: (1) avaliado o nível de conhecimento sobre o armazenamento, manejo e descarte de medicamentos dos alunos e funcionários;
(2) elaborada e aplicada uma campanha para conscientização deste público sobre os riscos ambientais que potencialmente os medicamentos não
utilizados ou vencidos podem apresentar em casos de descarte inadequado; (3) reavaliado o nível de conhecimento e aproveitamento dos alunos e
funcionários sobre o armazenamento, manejo e descarte de medicamentos vencidos e não utilizáveis após a campanha; (4) disponibilizada uma
estrutura na instituição para que os alunos e funcionários possam levar seus medicamentos vencidos e/ou não utilizados alcançando seu descarte
adequado; (5) realizada uma avaliação quali e quantitativa destes resíduos, relacionando seu impacto em potencial à saúde e ambiente caso seu
descarte fosse inadequado.
Aluno: Dorenilde Santos de Souza

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Mônica da Silva Fernandes Brouwer

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A ACESSIBILIDADE URBANA E OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA CIDADE DE MACEIÓ
E-mail: eri_medeiros@yahoo.com.br
Docente orientador: Erinalva Medeiros Ferreira

RESUMO
Averiguar e identificar numa amostragem, os meios arquitetônicos e de mobilidade utilizados para fazer valer a legislação pertinente à acessibilidade
urbana. Relevância da pesquisa e impacto social ou tecnológico. Preocupação constante nas últimas décadas, é um tema atual e de suma importância
principalmente no setor civil. Trata-se de permitir que às pessoas com deficiência, usufruam de sua rotina, podendo praticar atividades como o uso de
edifícios, informações e serviços sem haver grandes obstáculos. Metodologia. A pesquisa será feita em fontes bibliográficas, didáticas e jurídicas, no
campo relacionado à acessibilidade urbana e pessoas com deficiência, no município de Maceió-AL.
Palavras - chaves: Acessibilidade Urbana, Deficiência, Garantias Individuais, Direitos e Garantias.
Aluno: Sayonara Alves Fernandes

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE: USO E OCUPAÇÃO DESORDENADA DE ENCOSTAS E TOPOS DE MORRO EM MACEIÓ – AL.
E-mail: eri_medeiros@yahoo.com.br
Docente orientador: Erinalva Medeiros Ferreira

RESUMO
Desenvolver uma ação investigativa nas Áreas de Preservação Permanente – APP localizadas em Maceió, com finalidade de observar a maneira pela
qual estas áreas estão sendo utilizadas pela sociedade, com intuito de questionar o avanço da população sobre as mesmas, uma vez que é prevista a
preservação destes locais em textos legais. Relevância da pesquisa e impacto social ou tecnológico. A temáaca é importante nos aspectos jurídicos,
sociais e ambientais, servindo como auxílio para o alinhamento da desordem que existe no meio econômico, social e ambiental, promovendo assim,
ações e planejamentos que até o momento não foram integrados ao Sistema Político, para que sejam transformados em Políticas Públicas.
Metodologia. A pesquisa será bibliográfica, documental e de observação. Isto é, far-se-á revisão bibliográfica ampla no campo jurídico-ambiental em
consonância com o Direito Constitucional e Direito Ambiental, como também visitas às áreas consideradas de preservação permanente, e a atuação
das lideranças comunitárias para a obtenção de dados do real posicionamento destes para com os deveres positivados. Contudo, buscar-se-á o
diagnóstico e planejamento das políticas públicas destes locais, por serem ações e decisões essenciais à sociedade, e em consequência ao meio
ambiente.
Palavras - chave: Área de preservação. Encostas. Topos de morros e Legislação ambiental.
Aluno: Swesley Nycolas Cordeiro Wanderley

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/CNPq

Título DECISÃO JUDICIAL DE PRISÃO PREVENTIVA: ANÁLISE POLÍTICO-CRIMINAL DOS ACÓRDÃOS DE HABEAS CORPUS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
ALAGOAS
E-mail: marialuizass@hotmail.com
Docente orientador: Maria Luiza Silva Souza

RESUMO
O tema Decisão judicial de prisão preventiva: análise político-criminal dos acórdãos de habeas corpus do Tribunal de Justiça de Alagoas. Parte da
seguinte problemática investigativa se a lei 12.403/2011 conseguiu reduzir o índice de prisões preventivas decretadas em Alagoas. Qual o
posicionamento político criminal dos desembargadores do TJ/AL nas decisões denegatórias e concessivas de HC sobre prisão preventiva, do lapso
temporal de janeiro de 2010 a dezembro de 2012? A presente pesquisa é documental e bibliográfica, cujo método analítico será indutivo, parte de
uma perspectiva realista da decisão judicial. Pretende atingir os objetivos: analisar político-criminalmente o discurso das fundamentações judiciais dos
acórdãos de Habeas Corpus (denegatórios e concessivos) do Tribunal de Justiça de Alagoas no lapso temporal referido. Catalogar acórdãos do TJ/AL e
estudar as correntes político-criminais. A fim de compreender se as medidas cautelares alternativas à prisão estão sendo aplicadas para reduzir o
índice de decretação de prisão cautelar.
Palavras - chave: Prisão preventiva, Medidas cautelares alternativas, Punitivismo, Garantismo penal, Política criminal.
Aluno: Claudia Allanny Farias de Oliveira

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/CNPq

Título O COMPROMETIMENTO DO DIREITO À SAÚDE PELA PRECARIEDADE DO SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL.
E-mail: eri_medeiros@yahoo.com.br
Docente orientador: Erinalva Medeiros Ferreira

RESUMO
O presente projeto busca mostrar, através de revisão bibliográfica, e pesquisa de campo a atual relação existente entre saneamento básico, meio
ambiente e saúde pública no município de Maceió/AL. Relevância da pesquisa e impacto social. Este projeto tem como motivação básica redirecionar
a pesquisa em saneamento básico e a sua relação com o direito à saúde, tornando mais efetiva sua contribuição ao desenvolvimento social. Propõe-se
uma estratégia de pesquisa que procura orientar o esforço acadêmico para o entendimento de problemas e a melhoria de condições sociais através da
aproximação e do comprometimento do pesquisador com as comunidades pesquisadas. Metodologia. A pesquisa será bibliográfica, documental e
pesquisa de campo. Isto é, far-se-á revisão bibliográfica ampla no campo jurídico-ambiental relacionada à importância do saneamento para a saúde
humana, os impactos provocados pela disposição inadequada de dejetos e a necessidade de intervenção, em termos de saneamento, tanto no
domínio público quanto no doméstico. Serão avaliados os problemas socioambientais para colher dados da situação em que se encontra a cidade de
Maceió com ênfase na infraestrutura decorrente do saneamento básico, em prol da saúde da população. Além disso, será feita apreciação junto aos
órgãos fiscalizadores e competentes acerca da existência de projetos essenciais para o devido andamento das ações que estão ligadas à saúde pública,
saneamento e meio ambiente.
Palavras chaves: Saúde Pública; Infraestrutura; Saneamento Básico e Aspectos Socioambientais.
Aluno: Leangelo Gerônimo Silva Berto
ESTÁCIO FAL
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Título OS IMPACTOS JURÍDICO-AMBIENTAIS DECORRENTES DO AUMENTO DO TURISMO NA CIDADE DE MACEIÓ-AL
E-mail: eri_medeiros@yahoo.com.br
Docente orientador: Erinalva Medeiros Ferreira

RESUMO
O projeto de Pesquisa em questão tem por objetivo analisar como o turismo impacta ambientalmente o município de Maceió, assim como identificar
os pontos mais modificados ambientalmente em função dessa atividade econômica. Relevância da pesquisa e impacto social. Traz a importância da
sustentabilidade na atividade econômica do turismo, uma vez que seu meio de atuação é o meio ambiente. Um meio ambiente saudável e conservado
de forma sustentável, contribui para a continuação harmônica de todas as atividades humanas que dele precisam, assim como a garantia do direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Metodologia. O trabalho investigativo começa por meio de fontes bibliográficas, que serviram de fonte
informativa e norteadora do problema em questão. Far-se-á também uso de fontes jurídicas relacionadas ao meio ambiente e turismo no município
de Maceió-AL.
Palavras-Chave: Direito Ambiental. Meio Ambiente. Impactos Ambientais. Turismo.
Aluno: Felype Ramos de Melo

Curso do aluno: Direito

Título URBANIDADE BÁSICA E BENS DE DIREITO COLETIVO:
Docente orientador: Erinalva Medeiros Ferreira

Situação: PIBIC/CNPq

E-mail: eri_medeiros@yahoo.com.br

RESUMO
Desenvolver um trabalho investigativo no intuito de esclarecer as causas que desfavorecem a cidadania ambiental na cidade de Maceió, por meio do
estudo e delimitação dos fatores que contribuem para essa realidade. Relevância da pesquisa e impacto social ou tecnológico. A importância da
cidadania ambiental se dá, sobretudo, como forma de contribuir para a garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado às presentes
e futuras gerações, tendo em vista que os problemas ambientais desconsideram fronteiras, dependendo de soluções planetárias para o seu
enfrentamento, que por sua vez, necessitam de ações coordenadas em níveis local e regional. Metodologia. A pesquisa será bibliográfica, documental
e de observação. Será feita revisão bibliográfica ampla no campo jurídico-ambiental relacionada à cidadania, ao meio ambiente, á ética e aos direitos
humanos.
Palavras - chave: Cidadania. Meio ambiente. Ética. Direito humanos. Solidariedade. Ecologia.
Aluno: Bruna Raphaela Tenório Alves

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título EMPREENDEDORISMO DIGITAL COMO ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS PARA PEQUENAS E MICROEMPRESAS NA CIDADE DE MACEIÓ-AL
E-mail: garciasalome@hotmail.com
Docente orientador: Salomé Magali Garcia Terazas

RESUMO
O presente estudo tem como objetivo identificar e analisar as principais ferramentas de empreendedorismo digital como estratégia mercadológica e
adaptabilidade empresarial nas MPE medianas e pequenas e microempresas da cidade de Maceió - AL. A relevância da pesquisa é mostrar através da
pesquisa as melhores ferramentas estratégicas que o empreendedorismo digital oferece como referência e suporte técnico para que empreendedores
maximizarem seus resultados e adaptarem-se as novas tendências do mercado. O estudo pretende viabilizar o acesso gratuito a novos empresários e
servir como base, a fim de otimizar a mortalidade empresarial da cidade de Maceió. É uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo e na sua
finalização apresentará resultados qualitativo e quantitativo, este estudo se iniciará com pesquisa bibliográfica e coleta de dados estatísticos
descritivos, artigos publicados e obras congêneres sobre os resultados coletados anteriormente sobre o desempenho das pequenas e microempresas
da cidade de Maceió - AL. O projeto será desenvolvido no município de Maceió na região urbana dentro de 50 microempresas e empresas de pequeno
porte maceioenses em duas fases: questionário único e objetivo: com 25 perguntas de linguagem simples e exploratória e em sua segunda fase uma
entrevista de caráter subjetiva, porém trazendo questões chaves, a fim de torna- las com especificidades objetivas para melhor análise dos dados
qualitativos.
Palavras - chave: Empreendedorismo, Empreendedorismo Digital, MPE, MPE em Alagoas, Marketing Digital.
Aluno: Patrick Weydson Canuto da Silva

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título TÉCNICA EM NATAÇÃO: PROPOSIÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA
E-mail: flaviacanuto@gamil.com
Docente orientador: Flávia Acciloy Canuto Wanderley

RESUMO
Uma das particularidades que o professor de natação tem que prestar mais atenção em seus alunos é com relação à sua técnica de nado (a reunião do
que os melhores especialistas têm em comum, o conhecimento mais elaborado em uma dada época). A técnica é considerada o fator mais
determinante para a obtenção de sucesso na natação, além de ser especialmente importante para a aprendizagem de um novo nado ou
aperfeiçoamento de algum outro, ou mesmo para a prevenção de alguns tipos de lesões. Devido a isso, o professor tem que ter um grande
conhecimento acerca das especificidades técnicas de cada nado e também identificar os erros que seus alunos cometem para que possam ser traçadas
melhores estratégias para o aprimoramento dos mesmos no esporte. Mas não há muitas ferramentas disponíveis para a realização de uma análise
qualitativa da técnica dos nadadores, nem estudos descrevendo os erros técnicos mais frequentes, instrumentos fundamentais para o norteamento
do trabalho de correção do professor. OBJETIVOS. Propor um instrumento de avaliação qualitativa da técnica na natação e fazer um levantamento dos
erros técnicos mais frequentes nos quatro nados. METODOLOGIA. A primeira etapa deste trabalho consistirá na revisão de literatura dos modelos
técnicos de cada nado, e a decomposição da técnica em vários parâmetros de observação para a elaboração das fichas de avaliação específicas para
cada nado. A seguir, serão coletados dados dos voluntários da pesquisa (idade, peso, estatura, volume e frequência semanal de treino e tempo de
prática do esporte). Depois da coleta destes dados, cada voluntário realizará dois percursos de 25m em cada nado, sendo previamente informados
que deverão nadar em uma intensidade moderada. Tudo sendo filmado pelas perspectivas frontal e lateral. Os registros de vídeo de cada voluntário
serão submetidos a uma análise qualitativa com a utilização das fichas de avaliação para identificação dos erros técnicos mais frequentes em cada
nado. Após essa etapa, as fichas de avaliação sofrerão um ajuste final para se adequar à realidade encontrada nas análises. A análise estatística
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utilizada será a estatística descritiva, com as frequências absolutas (n) e relativas (%) dos erros técnicos encontrados. O projeto será desenvolvido nas
dependências da Faculdade Estácio de Alagoas. RESULTADOS. A elaboração do instrumento e a determinação dos erros mais frequentes são
importantes justamente pela falta de ferramentas disponíveis que permitam ao profissional um direcionamento no seu trabalho de correção e
aperfeiçoamento do gesto técnico de seus alunos.
Palavras - Chave: Natação, Técnica, Análise qualitativa.
Aluno: Lucas de Souza Veras

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/CNPq

Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título ESTUDO DO EXTRATO BRUTO DO ESTÍGMA DO MILHO (ZEA MAYS, L). E DO CAULE DO MANDACARU (CEREUS JAMACARU) E SUA INFLUÊNCIA
SOBRE A EXCREÇÃO DOS ÍONS SÓDIO, POTÁSSIO E CÁLCIO NO RATO
E-mail: petrucio.barbosa@estacio.br
Docente orientador: Petrucio Publio de Pereira Barbosa

RESUMO
O Zea mays, L é uma gramínea (milho), cujo estígma da planta (fios vegetais da espiga- cabelo do milho) é utilizado pela comunidade popular de baixa
renda para provocar maior eliminação do volume de urina, quando ocorrem fatores fisiopatológicos limitantes de excreção renal. O mandacaru é uma
cactaceae, planta característa do nordeste brasileiro, usada popularmente para eliminação de cálculos renais. Os objetivos visam avaliar os efeitos
farmacológicos do EB aquoso/solventes sobre a excreção iônica no rato. Ratos Wistar adultos de ambos os sexos serão administrados com o EBa por
gavagem, confinados em gaiolas metabólicas e hidratados com glicose 5% durante 15 horas, após o que a urina e o plasma serão submetidos às
dosagens de Na+, K+ e Ca 2+.Palavras chave: Diurese, íons, Zea mays, Cereus jamacuru
Aluno: Maria Aparecida Marinho da Silva

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Título INFLUÊNCIA DE FATORES INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS SOBRE A DURAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO
E-mail: jirliane@hotmail.com
Docente orientador: Jirliane Martins dos Santos

RESUMO
O leite materno é o alimento ideal para o crescimento e desenvolvimento adequados de crianças, sendo indicado de forma exclusiva até o sexto mês e
complementado com outros alimentos até, pelo menos, 24 meses de idade. A amamentação é a forma de nutrição que mais efetivamente contribui
para o crescimento e desenvolvimento da criança devido às suas vantagens de ordem nutricional, imunológicas, econômicas, psicológicas e
ecológicas. Após a gestação, a amamentação é a principal alternativa nutricional para a criança, que está associa elementos fundamentais intrínsecos
e extrínsecos que irão determinar a sua duração. Tendo em vista, os inúmeros benefícios à saúde do bebê e da criança, torna-se necessário um estudo
minucioso dos fatores relacionados a duração da amamentação, para que possamos na medida do possível, otimizar os índices de aleitamento.

Palavras-Chave: Gestação, Aleitamento materno, Fatores socioeconômicos, Desmame.
Aluno: Adriely Monick de Souza Chagas

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/CNPq

Título INFLUÊNCIA DE PLANTAS COM POTENCIALIDADES TERAPÊUTICAS SOBRE A CICATRIZAÇÃO DA ÚLCERA CIRÚRGICA INDUZIDA NO RATO
E-mail: petrucio.barbosa@estacio.br
Docente orientador: Petrucio Publio de Pereira Barbosa

RESUMO
O projeto mostra a continuidade dos estudos anteriores referente ao período IC-PIBIC 2013-2014, mais abrangente e com profundidade, quando
avaliaremos, além da polpa da pitomba e a seiva da bananeira, também alguns compostos, com a lectina e o tanino. A relevância dos estudos se
direciona para a possibilidade de criarmos alternativas terapêuticas para acelerar o processo de cicatrização das feridas experimentais, visando o uso
popular, a partir de farmácia viva cultivada pela comunidade rural e urbana no âmbito do tratamento de escaras varicosas ou diabéticas de difícil
controle. A Sapindus esculentus, Radlk ou Talisia esculenta Radlk (família sapindáceas), conhecida popularmente como pitombeira, uma árvore
frutífera nativa da Amazônia e abundante no nordeste, de casca rígida e fina, contém um caroço (semente) grande, chamado de drupa, ocupando
quase todo o fruto, apresentando uma polpa translúcida envolvendo a semente. A análise fitoquímica da polpa revelou a presença de lectinas,
flavonas, flavanonoides, xantonas, alcalóides, saponinas e taninos. lectina é, usualmente, utilizado como sinónimo de fosfatidilcolina pura, um
fosfolípido que constitui o principal componente da fração fosfatada que se obtém da gema de ovo ou de grãos de soja, de onde é extraída por meios
mecânicos ou químicos, utilizando hexano. As citocinas e fatores de crescimento no processo de reparação tecidual, além de outros fatores (EGF, FGF,
PDGF, TGF-beta) e interleucinas (IL-6), são citocinas que estimulam a proliferação queratinócita. Os fatores de crescimento são produzidos por muitas
células, incluindo plaquetas, macrófagos, linfócitos, neutrófilos, fibroblastos e células epiteliais. O uso tópico de fatores de crescimento sobre feridas,
não só facilita a migração de monócitos, neutrófilos, macrófagos e fibroblastos, como também estimula a proliferação de tecido de granulação, (LTC4
e LTD4), prostaglandinas (PGE2, PGF2, PGD2, PGI2) e tromboxanos (A2), por células polimorfonucleares. Segundo relatos populares empíricos, a Musa
paradisíaca, L (Musaceae), conhecida popularmente como bananeira, a seiva é considerada antiofídica, adstringente, antidiarreica, usada
popularmente na nefrite, na icterícia, atua como coadjuvante na tuberculose, na asma, útil no tratamento das gonorreias, leucorreias, disenterias,
hemorragias uterinas, laringite, aftas. Externamente, tanto a casca e a polpa do fruto como a seiva do pseudo-caule tem aplicações como antiinflamatório e cicatrizante em casos de queimaduras, inchações, hemorróidas, feridas simples, úlceras e neuralgia. As atividades com evidência
científica são: o uso da seiva para o tratamento antiofídico no leste da África. Outras ações incluem a proteção da mucosa gástrica contra a úlcera
induzida por ácido acetilsalicílico, estimulando a mucosa gástrica e colônica, efeito de vasodilatação direta, além da atividade antimicrobiana do
extrato da raiz devido ao alto conteúdo de taninos. Metodologia. Ratos Wistar, de ambos os sexos (3 meses), serão anestesiados com a associação
cetamina/xilazina (IM), após o que tricotomizados na região dorsal (bilateral),o dorso será lavado e a clorexidina 1% será usada topicamente, seguido
de colocação de um campo cirúrgico fenestrado visando isolar a área cirúrgica. Um gabarito com 12 mm de circulo será posicionado paralelamente à
coluna vertebral, e uma ponta de pena ultrafina será usada com tinta Nanquim em torno do interior do circulo para servir de guia cirúrgico. Em
seguida, uma lâmina de bisturi no 11 será usada para fazer perfurações/cortantes em torno da linha demarcada no interior do círculo, e uma tesoura
cirúrgica será utilizada para dissecar o tampão cutâneo-mucoso, com profundidade média de 1,6 mm. A analgesia pós-operatória será feita através da
injeção subcutânea de tramadol em veículo de cronoliberação. As úlceras serão medidas com um paquímetro digital (1:10 mm) nas distâncias
crânio–caudal e mesio-distal, em seguida, fotografadas com distância fixa. Um curativo de gaze vaselinada (ADAPTIC) será utilizado como controle e
outro tampão de gaze adicional recobrirá o primeiro curativo de modo oclusivo. Os animais serão distribuídos em 03 grupos de seis ratos com 06
úlceras/cada animal, sendo: um grupo controle; um grupo tratado com a polpa de Talisia esculenta, Radlk; outro grupo tratado com seiva da Musa
paradisíaca, L através de aplicação tópica, respectivamente. O curativo adicional será feito oclusivamente e, após 12 dias, será removido, a úlcera
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medida co paquímetrso digital e fotografada. A análise estatística será feita através do teste t de Student´s por meio do software Graphpad Prism 5. Os
animais serão sacrificados com dose tóxica de anestésico geral (Processo CEUA-Estácio FAL no 17/2014).
Palavras chave: Escaras, Lectinas, Musa paradisíaca, L, Talisia esculenta, Radlk, Tanino, Úlcera, Cicatrização.
Aluno: Rafaele Damaceno Silva

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/CNPq

Título REAVALIAÇÃO DAS FÓRMULAS MATEMÁTICAS UTILIZADAS PARA MEDIR O ÍNDICE DE LESÃO NO MIOCÁRDIO ELÉTRICO NO RATO, COMO
MODO DE INTERPRETAR O ESTADO DE HIGIDEZ GLOBAL DO MIOCÁRDIO NO INFARTO INDUZIDO EXPERIMENTALMENTE.
E-mail: petrucio.barbosa@estacio.br
Docente orientador: Petrucio Publio de Pereira Barbosa

RESUMO
A literatura tem demonstrado a dificuldade em se obter os traçados eletrocardiográficos precordiais no rato anestesiado, limitando-se a duas posições
denominadas V anterior e V lateral. Entretanto, é muito importante o registro das 6 derivações precordiais, porquanto temos a possibilidade de
explorarmos o coração de modo tridimensional, junto com as derivações bipolares e monopolares. O objetivo do estudo visa disponibilizar maior
quantidade de dados do ECG em 12 derivações e propor o aperfeiçoamento de uma fórmula ou ajustá-la cientificamente para quantificar o Ínidice de
Lesão do Miocárdio Elétrico (ILME), permitindo contribuir para determinar as alterações elétricas do miocárdio do rato em modelos experimentais de
lesão. O cálculo globalizado do Índice de Lesão do Miocárdio Elétrico (ILME) em 12 derivações, poderá permitir estimar o grau de comprometimento
elétrico do coração do rato induzido à lesão com isopropilarterenol (IPA), ou outro fármaco cardiotóxico, como também visa continuar os estudos
iniciados em 2010 (PIBIC-CNPq/FAL) utilizando do índice de lesão do miocárdio elétrico (ILME) aplicado ao método de lesão isquêmica e de necrose do
coração induzida com isopropilarterenol (IPA) através de fórmula proposta, com a finalidade de ampliar e consolidar o método experimental
quantitativo do ILME, para avaliar a integridade elétrica do coração do rato. A relevância do trabalho se direciona para o fato novo do registro do ECG
em 12 derivações, quando qualquer pesquisador que, necessariamente, não domine a interpretação detalhada do eletrocardiograma, poderá
identificar, medir e quantificar as deflexões das ondas Q pat, S-Tpat e Tpat do ECG global, seguido de aplicação da fórmula ajustada e mais adequada
cientificamente, cujo resultado lhe indicará se seu tratamento experimental com fármacos citopotetores cardíacos ou princípios ativos de plantas com
potencialidades terapêuticas, poderiam reduzir as lesões miocárdicas induzidas pelo IPA em %, numa escala de 0 a 10 pontos percentuais, ou outros
parâmetros, portanto, determinar a intensidade de comprometimento da integridade do miocárdio elétrico do grupo induzido à lesões em relação ao
grupo controle (salina) e ao grupo controle positivo (fármacos clássicos usados em cardiologia). Métodos. Ratos Wistar, machos, 03 meses, obtidos no
Biotério da Estácio/FAL, luminosidade claro/escuro (12/12 horas), 21 ± 1o C, ração LABINA e água ad libitum, serão anestesiados (IM) com a
associação cetamina (20 mg/kg) e xilazina (5 mg/kg), dosadas com pipeta automática, após o que preparados para registro do ECG, através de
derivações bipolares, monopolares e precordiais. Utilizaremos eletrodos de aço (ADinstruments-Austrália), transfixados nas posições clássicas, com
deslocamento de derivação precordial (dV), conectado ao ECG 6 (ECAFIX) através de interface e um eletroco exporador flutuante par registro das
derivações V1 a V6. Resultados preliminares sobre a distribuição dos eletrodos precordiais nos indicaram a localização, as quais serão aperfeiçoadas: A
dV1 foi localizada a 15 mm do manúbrio e a 5 mm a direita da linha esternal; dV2, na mesma distância, do lado esquerdo; dV3, a 10 mm abaixo da V2
e a 10 mm para a esquerda da linha esternal; dV4, a 10 mm para a esquerda de V3; dV5, 10 mm acima do ponto de V4 e dV6, a 10 mm da linha
esternal, próximo ao manúbrio, e 10 mm para cima de V2. Após definição da metodologia, deveremos utilizar o isopropilarterenol (IPA – 60 mg/kg)
para induzir o infarto agudo do rato, 6-8 horas após à injeção subcuctânea.
Palavras chave: Derivações, Eletrocardiograma, Infarto, Isopropilarterenol, Lesões, Precordiais, Rato.
Aluno: Arly Karolyne Albert Alves Santos

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/CNPq

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título ANÁLISE COMPARATIVA DA ATIVIDADE MIOELÉTRICA DO TRAPÉZIO FIBRAS SUPERIORES E GRANDE DORSAL EM ESCOLARES QUE CARREGAM
MOCHILAS COM ALÇA UNILATERAL E DUAS ALÇAS
E-mail: magellafisio@yahoo.com.br
Docente orientador: Geraldo Magella Teixeira

RESUMO
Mochilas são utilizadas para transportar cargas e habitualmente usadas pelos estudantes para carregar materiais pessoais e escolares. As alterações
de postura e marcha, podem ocorrer pelo transporte de carga devido o acréscimo de peso ao corpo humano, este através da ação e força muscular
deverá manter o objeto fixado ao corpo para transportá-lo. As alterações da inclinação do tronco e exigências musculares para realizar a locomoção
alterada pela carga desencadeiam tensão na região dorsal e lesões musculares. Portanto, o conhecimento dos resultados deste estudo pode contribuir
com as comunidades de saúde científica e aos próprios escolares, a partir da verificação e comparação da atividade mioelétrica. Objetivos: verificar e
comparar a atividade mioelétrica dos músculos trapézio fibras superiores e grande dorsal em escolares que carregam mochilas com alça unilateral e
duas alças. Métodos: Restringe-se sua execução pautada na observação e análise das variáveis: gênero, idade, valor da carga, tipo de mochila,
atividade mioelétrica durante o transporte do material escolar em mochilas. Analise dos Dados: O presente estudo restringe sua execução pautada na
observação e análise das variáveis eleitas e critérios descritos de inclusão e exclusão, buscando as possíveis associações entre as variáveis por meio do
teste qui-quadrado.
Palavras – chave: : Eletromiografia, Mochila, Sobrecarga e escolares.
Aluno: Maria Edislândia Nunes da Silva

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DO ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL EM PACIENTES SUBMETIDOS ANGIOGRAFIA CORONARIANA
E-mail: glauberschettino@gmail.com
Docente orientador: Glauber Schettino da Silva

RESUMO
O termo doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) abrange um vasto número de desordens que comprometem as artérias periféricas. Sua presença
deve ser considerada um marcador para aterosclerose em diversos leitos vasculares. Um dos métodos para se investigar a presença da DAOP é através
da medida do Índice Tornozelo Braquial (ITB). Neste contexto quando observamos a população com ITB limítrofe associado e outros fatores de risco
cardiovascular podem encontrar forte associação com a doença arterial coronariana. Diante disto, o objetivo deste estudo é correlacionar os valores
de ITB limítrofes em pacientes que serão submetidos ao exame de angiografia coronariana. Para isto, o paciente antes da realização da angiografia
coronariana terá seu ITB mensurado através do método de oscilométrico, assim como a investigação dos fatores de risco cardiovascular, mensurados
as medidas antropométricas e aplicado questionário de qualidade de vida. Para a análise estatística, será utilizado para as variáveis contínuas com
distribuição normal o Teste t de Student. Para as variáveis que não apresentaram distribuição simétrica, será empregado o teste não paramétrico de
Mann-Whitney, para análise da variância (ANOVA) de duas vias, seguida do pós-teste de Bonferroni, com nível de significação p<0,05. A pesquisa será
desenvolvida no Hospital do Coração de Alagoas, em Maceió, Alagoas, onde também serão selecionados os indivíduos participantes e serão realizados
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os procedimentos de avaliação.
Palavras-chave: Índice tornozelo-braço, Angiografia coronariana, Risco cardiovascular.
Aluno: Amelia Moanna Cordeiro

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO MORFOMÉTRICO E ESTEREOLÓGICO DO FÍGADO DE RATOS WISTAR SUBMETIDOS À DIETA RICA EM PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE
(WEY PROTEIN)
E-mail: camilaamc@yahoo.com.br
Docente orientador: Camila Albuquerque Melo de Carvalho

RESUMO
Resumo indisponível.
Aluno: Gledson Silva de Andrade

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título IDENTIFICAÇÃO DO CRONOTIPO DOS ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE ESTÁCIO DE ALAGOAS
E-mail: emtfilho@gmail.com
Docente orientador: Euclides Mauricio Trindade Filho

RESUMO
O presente estudo tem como objetivo identificar o perfil cronotipico de estudantes do curso de Fisioterapia da Faculdade Estácio de Alagoas. Esta
pesquisa visa analisar e diagnosticar características individuais baseada no comportamento através da cronobiologia. Para isto, será aplicado o
questionário proposto por HORNE & OSTBERG (1976), adaptado por CARDINALI et al. A pesquisa será realizada na Faculdade Estácio de Alagoas.
Palavras - chave: Cronobiologia, Cronotipo, Rítmo Biológico.
Aluno: Andrezza Thomaz Silva Brandão

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/CNPq

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título A PRÁTICA PSICOLÓGICA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS COM TDAH
E-mail: natalia.mrodrigues@hotmail.com
Docente orientador: Maria Natália Matias Rodrigues

RESUMO
O presente projeto de pesquisa se insere no campo de conhecimento da psicologia e tem como tema principal o Transtorno de Déficit de
Aprendizagem com Hiperatividade (TDAH), temática que tem sido alvo de muitas pesquisas no campo da psicologia e da educação. Objetivo geral
dessa pesquisa é discutir sobre os métodos de intervenção psicológica que podem contribuir no processo educacional dos alunos com hiperatividade.
Especificamente, objetivamos analisar os mecanismos que os ajudarão a desenvolver leitura, escrita, e apreensão dos conteúdos abordados em sala
de aula. Com relação à metodologia, será realizada em dois momentos: inicialmente realizaremos pesquisa bibliográfica no campo da psicologia sobre
a temática de estudo; depois será realizada a coleta de dados utilizando uma técnica de observação do comportamento, registro cursivo, de duas
crianças que estudam em uma escola pública em São Miguel dos Campos. A escolha das crianças observadas seguirá o critério de já terem sido
diagnosticada com TDAH. Serão preservados os direitos de anonimato e autorização dos pais/responsáveis mediante TCLE (Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido). O material coletado será analisado de acordo pesquisas do campo da psicologia que abordem os conteúdos referentes à
Hiperatividade. Por fim, espera-se que esse projeto de pesquisa possa contribuir para descobrir os mecanismos que ajudarão crianças com
hiperatividade a melhorar em seu processo na aprendizagem e manter mais a concentração em sala de aula.
Palavras-chave: Hiperatividade, Comportamento, Educação, Psicologia.
Aluno: Cynthia Emiliano dos Santos

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO DESTINADA A EFETUAR ANÁLISE DE TRÁFEGO DE DADOS EM SERVIDORES WEB
E-mail: mrcferro@gmail.com
Docente orientador: Márcio Robério da Costa Ferro

RESUMO
O presente projeto de pesquisa possui como objetivo a realização de estudos para contribuir com a área de análise de tráfego de dados na Internet. A
realização de pesquisas nesse contexto possui relevada importância para proporcionar meios de identificação dos dados que são transmitidos nas
redes de computadores, possibilitando aos seus gestores conhecer quais serviços estão consumindo os recursos de transmissão de dados, além de
possibilitar identificar ameaças de segurança da informação. O projeto abordará uma pesquisa bibliográfica para aprofundamento no assunto,
partindo para a criação de técnicas de análise de dados e, posteriormente, aplicação dessa técnica em um conjunto de dados. Pretende-se obter
análises de dados coletados em empresas privadas ou órgãos públicos do Estado de Alagoas.

Palavras Chave: Redes de Computadores, Internet, Análise de Tráfego de Dados.
Aluno: Claudio Jorge Gouveia de Lima Filho

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/CNPq

Título ESTATÍSTICA APLICADA À BOLSA DE VALORES: UM ESTUDO PARA MODELAR COMPUTACIONALMENTE INDICADORES DE ANÁLISE TÉCNICA
E-mail: mrcferro@gmail.com
Docente orientador: Márcio Robério da Costa Ferro

RESUMO
Este projeto aborda a realização de estudos na estatística para compreensão dos indicadores de análise técnica para bolsa de valores. Com o estudo
espera-se modelar e implementar computacionalmente os indicadores, para serem inseridos no modelo já desenvolvido em estudos do PIBIC,
realizado em anos anteriores. Como resultado espera-se obter uma ferramenta capaz de obter previsões mais precisas sobre preços dos ativos da
bolsa de valores.
Palavras Chave: Sistemas de Informação, Estatística, Modelagem Computacional, Bolsa de
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Aluno: Thiago Porfirio de Vasconcelos

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/CNPq

Título PROPOSTA DE CONCEPÇÃO DE UM SISTEMA GRATUITO DE GERENCIAMENTO ESCOLAR PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO ESTADO DE
ALAGOAS
E-mail: mrcferro@gmail.com
Docente orientador: Márcio Robério da Costa Ferro

RESUMO
Este projeto propõe a criação de um sistema escolar para ser utilizado pelas escolas de ensino fundamental e médio do Estado de Alagoas. Pretendese disponibilizar para as escolas um software de uso gratuito, contendo as funcionalidades que um sistema escolar, exige ao mesmo tempo em que
forneça relatórios e arquivos solicitados pelos órgãos de educação e de transporte do estado. Serão realizados estudos de usabilidade de sistemas
para serem criadas interfaces intuitivas, facilitando a utilização das funcionalidades existentes pelos seus usuários, que serão alunos, professores,
secretários e diretores de uma escola. Com o projeto pretende-se efetuar a eliminação de um custo para as escolas, que é de adquirir um software
pago para gerenciamento da instituição. Tal projeto será desenvolvido na Faculdade Estácio de Alagoas e espera-se ao seu final concluir a criação de
um sistema de informação para publicação na internet de forma gratuita, que é o sistema escolar.
Palavras - Chave: Sistemas de Informação, Sistema Escolar, Usabilidade de software
Aluno: Christiano Erick Silva de Melo

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/CNPq

Título UTILIZAÇÃO DA VOLATILIDADE REALIZADA COMO MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO DE UM SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO PARA A BOLSA
DE VALORES
E-mail: mrcferro@gmail.com
Docente orientador: Márcio Robério da Costa Ferro

RESUMO
Este projeto sugere a verificação, através de estudo, da avaliação da volatilidade realizada como método de acompanhamento de uma negociação de
ativos para a bolsa de valores. A análise técnica tradicional utiliza-se de ferramentas de análise construídas a partir de dados estatísticos
compreendidos nas diferenças dos preços de fechamento de um período. Pretende-se verificar a confiabilidade da volatilidade intradiária ou
volatilidade realizada como suporte a um modelo de sistemas de recomendação para detectar padrões de continuidade, ou não, da tendência
detectada através da análise técnica tradicional, tendo em vista que as atuais mudanças de comportamento nos preços têm fatores implícitos nas
diferenças nas máximas e mínimas refletidas na volatilidade, em virtude do bombardeio de informações de um mundo mais moderno.
Palavras Chave: Sistemas de Informação, Sistemas de Recomendação, Volatilidade, Software.
Aluno: Luciano de Oliveira Félix da Silva
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA / INICIAÇÃO TECNOLÓGICA 2014/2015 - ESTÁCIO FASE
Relatório atualizado em 26/10/2017

Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A EFETIVIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA POR MEIO DO PROCESSO ELETRÔNICO
E-mail: americanejaim@gmail.com
Docente orientador: América Cardoso Barreto Lima Nejaim

RESUMO
O processo eletrônico é o meio pelo qual todos os atos processuais são virtualizados. Ele surgiu por meio da Lei 11. 419/2006, como uma estratégia
para que o Poder Judiciário possa realizar seu papel de pacificação social com maior amplitude. Além disso, a implantação do processo digitalizado
nasceu com o objetivo de ampliar o acesso do cidadão ao Poder Judiciário, visando prestar uma tutela jurisdicional com maior agilidade para que as
partes tenham seus direitos atendidos com efetividade e em tempo razoável. O referido meio contribui para minimizar a crise que se encontra o Poder
Judiciário, na medida em que possibilita uma maior celeridade na resolução dos conflitos. Portanto, a princípio permite um acesso à Justiça de forma
simples e desatuída de formalismos jurídicos desnecessários, o que acarreta, em tese, em uma prestação jurisdicional efeava e célere. Não obstante
o processo eletrônico já esteja sendo usado na esfera do Poder Judiciário, sua implementação com efetividade enfrenta uma série de desafios, dentre
eles a falta de uniformidade dos sistemas adotados pelos tribunais, a dificuldade no cadastro de advogados, a limitação da padronização de formato e
tamanho do arquivo e indisponibilidade técnica do sistema. O estudo aprofundado do processo digitalizado é de importância exacerbada no que tange
a ampliação do acesso à justiça e obtenção de uma tutela jurisdicional oportuna e efetiva, devendo-se fazer uma questionamento se o mesmo é um
meio de ampliação ou restrição do acesso à justiça diante do contexto social e judicial que vive a esfera do Judiciário como um todo. Portanto, as
benesses trazidas pelo virtualização do processo podem, em contrapartida, proporcionar uma verdadeira restrição do cidadão ao acesso ao Poder
Judiciário quando o sistema de processo eletrônico não for realizado de forma ampla e facilitadora para todos os jurisdicionados, violando o princípio
da ampla defesa e do contraditório, princípios estes inerentes para uma prestação jurisdicional válida e justa.
Palavras-Chave: Acesso à Justiça. Processo eletrônico. Princípio da Efetividade Processual. Princípio da Ampla Defesa. Princípio de Contraditório.
Aluno: Letícia Alves de Almeida

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título A GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EM CASAIS HOMOAFETIVOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS
E-mail: anderson@monteperso.com.br
Docente orientador: Anderson Druck da Costa

RESUMO
Resumo indisponível.
Aluno: Marcelo Oliveira do Nascimento

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título A INEFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL FRENTE AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA
E-mail: americanejaim@gmail.com
Docente orientador: América Cardoso Barreto Lima Nejaim

RESUMO
A lei 9.099/95 deu causa à criação dos Juizados Especiais Cíveis, os quais pautam como fundamento de sua criação, a oralidade, simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade nas relações processuais, como o previsto em seu artigo 2º, para a aplicação de soluções simples,
rápidas e eficazes. Com isso, o cidadão, ao optar pelo Juizado Especial Cível, busca alcançar uma tutela jurisdicional mais efetiva e oportuna, em
contraposição à morosidade dos processos propostos na justiça comum, os quais possuem ritos mais burocráticos e formais, o que impossibilita a
existência de uma solução do litígio, dentro de um prazo menor. Dentro de uma perspectiva de prestação da tutela executiva, no processo
sumaríssimo, o artigo 53, parágrafo 4º, traz a extinção do processo frente a não reunião de bens para o pagamento do credor ou quando o devedor
não tenha sido encontrado. Trazendo inovações para a tutela executiva da prestação jurisdicional, a Lei 11.232/2005 foi criada, tendo o mens legis
pautado na amplitude do acesso à justiça para a garantia da aplicação, de fato, dos princípios da celeridade, segurança jurídica, com uma priorização
da efetividade, proporcionando ao detentor do direito vivenciar o efeito da prestação jurisdicional. Há uma clara necessidade de equilíbrio das
referidas legislações, em função da aplicação e prestação da tutela executiva, devendo pautar-se sob a ótica de uma proporcionalidade com relação à
celeridade e efetividade, para satisfazer a real intenção do jurisdicionado. Diante disto, torna-se crucial se fazer uma análise crítica sobre as
disposições contidas na Lei 9.099/95, com enfoque para o artigo 53, parágrafo 4º, que traz a perspectiva de que o devedor não possuindo bens
penhoráveis ou não sendo encontrado, o processo será imediatamente extinto, confrontando-as com as citadas disposições com a reforma processual
trazida pela Lei 11.232/2005, com relação à amplitude do conceito proposto de acesso à justiça, no que tange à prestação jurisdicional da tutela
executiva plena, efetiva e oportuna.
Palavras-Chave: Acesso à Justiça. Tutela Executiva. Celeridade Processual. Efetividade Processual. Juizado Especial Cível.
Aluno: Bruna Luiza Moreira Lima

Curso do aluno: Direito

Título MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL: A FACE OCULTA DO ACESSO À JUSTIÇA
Docente orientador: América Cardoso Barreto Lima Nejaim

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: americanejaim@gmail.com

RESUMO
A sociedade contemporânea vivencia a crise do Poder Judiciário, provocada pelo crescente número de ações judiciais propostas pelos cidadãos, os
quais foram direcionados a acreditarem que a solução dos conflitos cabia somente ao Estado-Juiz, o detentor único do poder de conceder a Justiça e
sacramentá-la como inabalável e, esse número elevado de demandas causado pela modernização das relações sociais tem trazido indubitavelmente a
sobrecarga da máquina judiciária, já que pela visão conservadora dos pensadores jurídicos, o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional,
deve ser visto como uma forma de deixar o papel de solução dos conflitos, exclusivamente nas mãos do Poder Judiciário, monopolizando a jurisdição.
Tal pensamento retrógado tem levado o Poder Judiciário a violar o princípio constitucional ao acesso à justiça, analisado sob a visão do direito a uma
ordem jurídica justa, já que a prestação jurisdicional tem sido prestada de forma tardia e sem efetividade, distante dos ideais filosóficos da justiça. A
ESTÁCIO FASE

Página 26 de 134

interpretação restrita do princípio do acesso à justiça, como sendo o Poder Judiciário o exclusivo legitimador da aplicação da justiça, entendida esta
como a justiça correta, faz com que seja revelada a sua face oculta através da utilização de meios alternativos de conflito, dentre eles está a mediação
extrajudicial, no qual um terceiro imparcial, com a função precípua de facilitar e restaurar o diálogo entre partes, auxiliando-as na autocomposição do
conflito, onde elas poderão, por si próprias, buscar a solução, tratando de forma profunda, as causas propulsoras do conflito. A utilização desse
método vem crescendo em todo País, devido à celeridade na resolução da lide e ao fato de ser um método que possibilita uma participação mais
direta das partes envolvidas e, consequentemente proporciona o alcance de uma solução mais efetiva do conflito, contribuindo, assim, de forma
reflexa na minimização dos grandes números de processos judiciais junto ao Poder Judiciário. Assegura, portanto, ao cidadão, o amplo e efetivo
acesso à Justiça, inspirada na Justiça Coexistencial de Mauro Cappelletti, partindo-se para uma análise da democratização da justiça através da
mediação preventiva e extrajudicial, como forma de descentralizar o monopólio da jurisdição estatal, passando a responsabilidade para a solução
conflitos para as próprias partes. Portanto, surge a necessidade de colocar a mediação extrajudicial como uma forma de ampliar o conceito de acesso
à justiça, desvendando o seu real sentido.
Palavras-Chave: Acesso à Justiça. Conflito. Equivalentes Jurisdicionais. Justiça Coexistencial. Justiça Impositiva. Mediação. Inafastabilidade da
Jurisdição. Democratização da Distribuição da Justiça.
Aluno: José Barreto Netto

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: Letras
Título A PRÁTICA DE LETRAMENTO LITERÁRIO: FORMAÇÃO DE LEITORES CRÍTICOS E APRIMORAMENTO DA PRODUÇÃO ESCRITA EM LÍNGUA
MATERNA
E-mail: rosilenepimentel@gmail.com
Docente orientador: Rosilene Pimentel Santos Rangel

RESUMO
No âmbito do ensino superior, constata-se a crescente dificuldade apresentada pelos discentes em redigir textos acadêmicos e sistematizar as leituras
demandadas pelas disciplinas. Diante dessa realidade, a responsabilidade do docente que ensina a língua materna aumentou, assim como a exigência
em torno de seu processo de formação profissional para lidar com a questão do ensino da leitura e da produção textual na escola e nos círculos
universitários. Nessa perspectiva, a problemática se constrói a partir dos seguintes questionamentos: Como tornar o aluno leitor, no sentido amplo da
palavra? Como desenvolver a habilidade da leitura? Como melhorar a atividade de produção textual? Como transformar o aluno em sujeito capaz de
atribuir um novo sentido ao texto e estabelecer conexões entre o texto e o mundo que o cerca?
A proposta apresentada neste projeto busca identificar no fenômeno do letramento – prática social cotidiana de leitura e escrita que não se limita ao
espaço escolar – a possível chave para dirimir as dificuldades encontradas pelos acadêmicos durante o desenvolvimento de tarefas simples de leitura e
produção acadêmicas. Entendendo que, as transformações ocorridas na vida de quem é “letrado” segundo Kleiman (1995, p.20), extrapolam “o
mundo da escrita tal qual ele é concebido pelas instituições que se encarregam de introduzir formalmente os sujeitos no mundo da escrita”.
Nessas condições, acredita-se que, por intermédio da experiência literária, pode-se explorar as potencialidades da linguagem constituída de saberes
sobre o homem e o mundo, além de evidenciar o papel humanizador da literatura, uma vez que o letramento literário trata-se de uma prática social
que permite desenvolver no sujeito as competências leitora e produtora de textos.
No entanto, cumpre registrar que a proposta do letramento literário ainda está distante da maioria das práticas dos docentes. Em função disso, urge
formar profissionais capazes de desenvolvê-la para que a literatura possa formar muito mais do que leitores, mas também sujeitos de suas próprias
histórias. Para isso, é preciso resgatar nos espaços institucionais de ensino o valor da leitura literária e suas possibilidades de transformação nos
sujeitos.
O percurso da investigação sobre a colaboração da prática social de letramento literário na formação de leitores críticos e no aprimoramento da
produção escrita tem, inicialmente, por referência, um universo categorial que compreende a literatura como “uma experiência a ser realizada”,
sendo, portanto, “mais que um conhecimento a ser reelaborado, ela é a incorporação do outro em mim, sem renúncia da minha própria identidade.”
(COSSON, 2014, p.17), que se apresenta em variadas formas discursivas e possui papel humanizador.
Assim, recorrer-se-á a pesquisa bibliográfica e documental acerca dos estudos desenvolvidos no Brasil e no exterior sobre letramento e letramento
literário, no intuito de aprofundar os conhecimentos teóricos sobre o tema. Em seguida, realizar-se-á uma pesquisa de campo com a formação de
círculos de leitura na instituição, objetivando o desenvolvimento de atividades de letramento literário para verificar nas discussões e produções sobre
as obras literárias analisadas se houve ou não progresso no tocante ao aprimoramento da leitura e da escrita em língua materna.
Aluno: Jane Araújo Kruschewisky

Curso do aluno: Letras

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Samuel Senna Costa Santos

Curso do aluno: Letras

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Denise Araújo de Jesus

Curso do aluno: Letras

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Thanyse Santos Paiva

Curso do aluno: Letras

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Jonathan Gama Dias

Curso do aluno: Letras

Situação: PIBIC/Voluntário

Título COMUNICAÇÃO E NOVAS MÍDIAS
Docente orientador: Simone Xavier Pacheco

E-mail: sxportugues@hotmail.com

RESUMO
O projeto Comunicação e Novas Mídias busca repensar a Comunicação e os Processos Sociais de interação no sentido de compreender métodos de
interação entre os comunicadores e entender as formas digitais que se difundem na Sociedade Contemporânea .E tem como objetivos, especificar os
tipos de Discursos e Novas mídias empregadas nos dias atuais, buscar formas tecnológicas mais modernas, aumentar as possibilidades de
Comunicações e desenvolver o funcionamento e Controle das Interações Sociais. Este projeto de pesquisa objetiva identificar as novas formas de
interação aplicadas as Comunicações. E Para conseguirmos atingir a proposta deste trabalho, teremos uma contribuição quantitativa e qualitativa.
Justificativa: contribuições das novas tecnologias e mídias nas Comunicações, processa discursos e formas modernas de interação e descobrir quais
metodologias digitais são mais eficazes nas Comunicações e quais tipos de Discursos midiáticos.

PALAVRAS-CHAVE; COMUNICAÇÃO, MÍDIAS, INTERAÇÃO E SOCIEDADE CONTEMPORÃNEA.
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Aluno: Wilson Rodrigues de Melo Neto

Curso do aluno: Letras

Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título FATORES DE SUCESSO E INSUCESSO DAS MPE’S SERGIPANAS
Docente orientador: Eduardo Carpejani

E-mail: edu.carpejani@gmail.com

RESUMO
Resumo indisponível.
Aluno: Evandro Andrade Guimarães

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Zafira Suzana dos Santos

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/Voluntário

Título MARKETING MULTINÍVEL
Docente orientador: Simone Xavier Pacheco

E-mail: sxportugues@hotmail.com

RESUMO
Resumo indisponível.
Aluno: Danilo Vieira dos Santos Jesus
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Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/Voluntário
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Saúde
Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE NAS LESÕES ORTOPÉDICAS, TRAUMATOLÓGICAS E REUMATOLÓGICAS
E-mail: denisedalava@yahoo.com.br
Docente orientador: Denise Dal’ava Augusto

RESUMO
A realização de exercícios de maneira exaustiva, sem orientação ou de forma inadequada, pode contribuir para o aumento do número de lesões
esportivas (BENNELL e CROSSLEY, 1996), principalmente as lesões musculares. Estas lesões podem afastar as pessoas de suas práticas esportivas e até
mesmo de suas atividades diárias, comprometendo sua função e qualidade de vida. A laserterapia é um recurso prático, indolor e não invasivo, cuja
eficácia para redução da dor em diversas patologias reumáticas já foi comprovada em vários estudos envolvendo seres humanos (GÜR et al., 2002a;
GÜR et al., 2002b; CHANG et al., 2009; SATO et al., 2005; KIRITSI et al., 2010). Desta forma, o objetivo do projeto é desenvolver estudos que possam
elucidar melhor os efeitos da laserterapia de baixa intensidade no processo de reparo do tecido muscular, podendo contribuir para a melhora da
qualidade de vida das pessoas e aceleração no tempo de recuperação.
Aluno: Thais do Nascimento Cavalcante

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Sheyla Costa

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Cleiton Andrade Costa

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título LIGA ACADÊMICA DE FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA E DO TRAUMA DA ESTÁCIO
E-mail: emmanoelleite@hotmail.com
Docente orientador: Emmanoel Claudio Fagundes Leite

RESUMO
A laserterapia é um recurso prático, indolor e não invasivo, cuja eficácia na redução da dor em diversas condições patológicas musculoesqueléticas e
reumáticas como: dores pós-operatórias, artrite reumatóide, epicondilites, entorse de tornozelo, osteoartrite cervical e dos joelhos, fibromialgia,
dores lombares, já foi comprovada em vários estudos envolvendo seres humanos (ALFREDO e MARQUES 2011, CHANG et al., 2009, GÜR et al,. 2002a,
GÜR et al,. 2002b, MARZULLO et al,. 2006 e SATO et al,. 2005). Entretanto, os parâmetros de estimulação para estas condições patológicas não estão
ainda esclarecidas, uma vez que a literatura traz muitos estudos com parâmetros completamente diferentes uns dos outros. Esta pesquisa se faz
necessária para contribuir na elucidação desses parâmetros, bem como desenvolver nos alunos de iniciação científica um senso crítico e uma
autonomia na área da pesquisa científica, contribuindo para a formação de profissionais de fisioterapia mais completos e preparados para o mercado
de trabalho, possibilitando atuar tanto na área assistencial como na área acadêmica.
Aluno: Jeane Karla

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Elton Fernandes

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Luan Bruno Alves dos Santos Rego

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Fernanda Gomes

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lorena Priscila Chacon Rodrigues

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maria Vanuzia

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ian Fernandes

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maíse Paulo da Silva

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Kaline de Oliveira Cariolando da Silva

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título DIREITOS HUMANOS DAS PESSOAS IDOSAS
Docente orientador: Sheila Marta Carregosa Rocha

E-mail: sheilamarta@ig.com.br

RESUMO
A pesquisa cienmﬁca é um compromisso que o docente estabelece primeiro consigo, com a suacapacidade reﬂexiva, em conmnuo quesaonamento, e
também com os outros, contribuindo com a discussão acadêmica.De indiscumvel importância para uma IES de natureza privada, a pesquisa consatui
uma dascategorias que precisa ser explorada pelo corpo docente e pelo discente. É no ambienteacadêmico que surgem as inquietações humanas e
abre um espaço de discussão.Em especial, a pesquisa com os idosos tem um valor signiﬁcaavo numa sociedade queenvelhece. O sujeito da pesquisa
“os idosos” ainda traz uma herança mmida de produçãoacadêmica no olhar do direito, mas esta pesquisa tem interfaces com a sociologia, a
psicologiae a gerontologia social.O interesse pela temáaca surgiu em 2007, quando me foi proposto o desaﬁo de lecionar adisciplina Direito do
Idoso. Momento em que precisei pesquisar e observar que as respostasque eu esperava obter não estavam na Ciência Jurídica, ainda muito restrita à
interpretaçãolegislaava, esse algo mais encontrei transitando por outras áreas do conhecimento. E a parardaí, propus‐me a investigar a
complexidade do pensamento de uma pesquisa de naturezamuladisciplinar, e, muitas vezes transdisciplinar. Dialogando com Edgar Morin
paracompreender a essência do pensamento complexo; com Pierre Bourdieu, na construção doobjeto de pesquisa; com Roberto Richardson,
explorando a pesquisa social e discuando asapreensões dos métodos e técnicas que se adéquam a pesquisa no Direito; com Melucci,
nacompreensão da busca da qualidade, ação social e cultura; com Denise Jodelet, compreendendo as representações sociais que se expandem; com
Boaventura Santos, numa introdução à ciência na pós‐modernidade; com as memórias de Eclea Bosi, que trata o idoso com muita sensatez e
mostrando um outro tempo, que não o do relógio humano.Atualmente o interesse pela pesquisa é analisar as condições de vida do idoso no Brasil,
nasperspecavas de acesso à jusaça; convivência familiar; violência; e seguridade social(assistênciasocial, previdência social e saúde) tendo em vista
a obrigação legal das três insatuições:família, sociedade e estado para com a pessoa idosa.Para viabilizar a pesquisa, o grupo irá fazer pesquisa de
campo nos órgãos públicos paraveriﬁcar quais as políacas públicas em andamento voltadas para os idosos, bem como faráentrevistas com os idosos
e as famílias para observar o convívio familiar; aplicará quesaonárioscom os idosos em insatuições de longa permanência e fará entrevistas com
proﬁssionais que lidam diretamente com idosos para perceber de que forma ocorre o cuidado que a sociedade eo estado têm com os idosos.Por
isto, este projeto de pesquisa tem como resultados, a publicação dos aragos cienmﬁcosproduzidos pelo grupo de pesquisa no CONPEDI, tanto no
Encontro, quanto no Congresso queocorrem anualmente; publicação de arago no congresso organizado pela Associação Brasileirade Sociologia que
ocorrerá em setembro de 2013, na UFBA; e demais seminários, simpósios econgressos de natureza interdisciplinar, bem como em revista jurídica que
tem conceitoQUALIS relevante; visando também publicações internacionais.
Aluno: Lucas Machado Carvalho

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Aluno: MARIA HELENA MACEDO CAMPOS

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Comunicação Social
Título COMPREENDER A EVOLUÇÃO E A ORIGEM DA FOTORREPORTAGEM NA BAHIA
E-mail: cristinadamasceno@hotmail.com
Docente orientador: Telma Cristina Damasceno Silva Fath

RESUMO
Este projeto de pesquisa tem como objeavo entender a evolução e as tendências da fotograﬁajornalísaca na Bahia. O interesse por este tema
deve‐se ao fato da ausência de um estudo maisaprofundado sobre o assunto.Os registros disponíveis sobre a fotograﬁa na Bahia, no ﬁnal do século
XIX e começo do séculoXX, indicam que era uma aavidade praacada com mais freqüência em estúdios, devido àslimitações técnicas da época, por
fotógrafos estrangeiros que retratavam pessoas. Alguns dosmais conhecidos foram Guilherme Gaemsly, Pedro Gonsalves, Ignácio Mendo e
Lindemann(MARIANO, 2001).Sobre a história do desenvolvimento da fotojornalismo no Estado existem alguns intervalossem muitas informações.
O aparecimento do baiano Voltaire Fraga, em 1920, com imagenssurpreendentes da Bahia anaga, publicadas na revista “O Cruzeiro”, talvez tenha
sido oprimeiro fotógrafo regional a se destacar no cenário nacional.A chegada do fotógrafo francês Pierre Verger, na primeira metade do século
passado,dinamiza a imagem fotográﬁca na Bahia, acrescentando uma maior dimensão estéaca comdomínio sobre a forma e uma sensibilidade
plásaca até então não explorada. O olhar poéacode Verger como também suas fotograﬁas publicadas em algumas revistas ilustradas na décadade
1940 inﬂuenciou uma geração de novos fotógrafos baianos .No início dos anos 1970, surgiu o grupo “ZAZ”, com mais de 20 paracipantes, entre estes
afotógrafa Arlete Soares, dissolvido em 1975. Em seguida, nasce outro grupo o “FOTOBAHIA”,com Arisades Alves, Bauer Sá, Ieda Marques e Adenor
Gondim. Esses grupos averam umagrande atuação de proﬁssionais ligados ao fotojornalismo e foram muito importantes nosenado da
regulamentação da proﬁssão.Estamos há mais de um séculos produzindo jornais na Bahia com o uso recorrente da imagemfotográﬁca, como
matéria do trabalho, mas talvez ainda não se tenha a idéia níada de comoela está enraizada na produção regional, e nem se conheça o seu percurso
histórico.Por entender que a aavidade de fotojornalista oferece um painel diversiﬁcado na imprensaBahia, com múlaplas expressões e
singularidades, este projeto de pesquisa pretende analisar asua trajetória inicial, fornecendo um panorama da produção fotográﬁca nas primeiras
décadasdo sec. XX. Podemos veriﬁcar que ainda existem lacunas a ser preenchidas no tocante aoacompanhamento desse tema na história da
fotograﬁa baiana. Novas pesquisas poderãopropiciar descobertas no entendimento da questão, através do acompanhamento históricopoderemos
conhecer com profundidade questões relaavas ao desenvolvimento da técnicafotográﬁca jornalísaca como também salvaguardarmos a memória do
jornalismo local.A complexidade do tema é inegável; daí a necessidade imperiosa de mergulhar na busca denovos elementos que contribuam para
uma maior clareza na observação do assunto.Neste contexto, depois de 20 anos lidando com esta matéria, por ser graduada emComunicação Social
pela UFBa e pós‐graduada em fotograﬁa técnica pela Escola EspecializadaEstadual de Óaca e Fototécnica de Berlim e Mestre em Artes Visuais, UFBa.
Na condição defotógrafa, trabalhei cerca de oito anos para os cadernos de cultura de grandes jornais erevistas alemãs e ainda como orientadora de
projetos fotográﬁcos em dois centros culturaisem Berlim, No Brasil, fotografei para revista “Arquitetura e Construção” e,durante dois anos,trabalhei
ESTÁCIO FIB

Página 30 de 134

nos cadernos especiais e Revista “Roteiro Vip” da Gazeta Mercanal. Atualmente,leciono as disciplinas: Fotojornalismo e Teoria do Jornalismo nessa
Insatuição. Possuo algunsaragos publicados sobre o tema fotograﬁa em algumas revistas cienaﬁcas como, por exemplo:na úlama edição da Revista
do Curso de Especialização em Fotograﬁa do Mestrado emComunicação da Universidade Estadual de Londrina. Tendo assim, acumulado
nestacaminhada um estoque de conhecimento bem vasto acerca da matéria, gostaria, ainda, dedesenvolver este projeto.O resultado desta
pesquisa poderá contribuir com mais informações sobre o percurso históricoda fotograﬁa na Bahia, além de servir como elemento de reﬂexão na
formação de proﬁssionaise referência para outros trabalhos neste campo.
Aluno: THAYANE NEGREIROS CARDOSO RUVENAL

Curso do aluno: Jornalismo

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Rafael Araujo de Carvalho

Curso do aluno: Jornalismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Cassia Regina Bandeira de Matos

Curso do aluno: Jornalismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia Elétrica
Título MAPEAMENTO DO POTENCIAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA OFF SHORE NA BAÍA DE TODOS OS SANTOS
E-mail: rmusser@uol.com.br
Docente orientador: Roberto de Miranda Musser

RESUMO
Avaliar de forma preliminar os recursos eólicos oﬀshore no perímetro da Baía de Todos osSantos visando aos seguintes objeavos especíﬁcos:‐
Descrever o comportamento temporal e espacial de dados relaavos à velocidade do vento,pela coleta de dados obados por sensores remotos e
medições diretas realizadas por bóiasoceânicas; ‐ Estimar a velocidade dos ventos de interesse à produção de energia elétrica e suadensidade de
potência, por meio da aplicação de métodos estatísticos
Aluno: Bruno Barbosa Pereira de Souza

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Vivaldo Aniceto Gomes Junior

Curso do aluno: Engenharia Mecânica

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica
Título A EMERGÊNCIA DE CONCEITOS EM COMUNIDADES EPSTÊMICAS COMO SUPORTE DE AÇÕES FORMATIVAS LOCAIS
E-mail: mtuliop@gmail.com
Docente orientador: Marcus Tulio de Freitas Pinheiro

RESUMO
Proposta metodológica de intervenção em comunidades para analisar a emergência deconceitos bem como as suas fontes aferentes, eferentes e em
estado T, que possibilitem aintegração de vocações locais, bem como a formalização de conceitos que contribuam com apotencialização de saberes
e ﬂuxos de aprendizagens no contexto comunitário, visando àautonomia dessa comunidade na criação e manutenção de conceitos e técnicas que
venham a contribuir para a sua sustentabilidade. O estudo da emergência de conceitos em comunidadespoderá dar subsídio a concepções
curriculares que primam pelas caracterísacas locais deformação bem como a insatucionalização de formações voltadas para a própria
comunidadeque visem o seu caráter emancipatório.Objeavos Geral: Aplicação da metodologia de análise da emergência de conceitos em
comunidades epistêmicas para suportar ações formaavas locais.Objeavos Especíﬁcos: Idenaﬁcar conceitos geradores na comunidade epistêmica que
permitam a itinerância formativa no contexto comunitário. Construção da rede de relações conceitos. Elaboração de propostas de itinerâncias
curriculares voltadas para a ação formaava local. Desenvolvimentodas ações formaavas. Análise da eﬁcácia das ações formaavas. Desenvolvimento:
Escolha da comunidade epistêmica a partir das características locais e da relação com a Estácio FIB. Intervenções na comunidade para o levantamento
de informações que subsidiarão a emergência de conceitos. Aplicação da metodologia de emergência de conceitos. Após a identificação dos universos
de referências conceituais propor as itinerâncias curriculares. A partir das propostas curriculares elaborar e aplicar as ações formativas. A partir das
ações formativas analisar a eficácia dessas ações.
Aluno: Victor de Souza Ribeiro de Jesus

Curso do aluno: Engenharia Mecânica

Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos
Título A ADOÇÃO E DIFUSÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO: A UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (TABLETS) EM SALA DE AULA
E-mail: ivana@campos.com.br
Docente orientador: Ivana Maria Schnitman

RESUMO
No atual contexto presenciamos visíveis mudanças nos modos de produção e disseminação dainformação, o que modiﬁca a base material da
sociedade em ritmo acelerado. Pierre Lévy(1996) declara que novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo forjadas pelastecnologias
inteligentes. A escrita, a leitura e a visão são capturadas pelas tecnologias dainformação e comunicação (TIC), inﬂuenciando diversas instâncias em
especial, a educação.Esse cenário de proliferação de novos espaços e formatos de aprendizagem se revigora devidoàs tecnologias digitais.Diversos
recursos tecnológicos estão sendo ualizados, sendo que o computador se tornou umaimportante infraestrutura nos processos de interações entre
pessoas e informações, tornandoseimportante fomentar iniciaavas educacionais que atendam essa transformação. Além disso,cada vez mais a
sociedade exige insatuições de ensino superior (IES) preparadas e qualiﬁcadospara educar cidadãos em consonância com o cenário tecnológico
atual.Tendo em vista a necessidade de difundir a cultura digital, o Centro Universitário Estácio daBahia – FIB vêm invesando na criação de espaços e
possibilidades para a construção decompetências na área de educação e tecnologias digitais. Essas possibilidades veem sematerializando tanto no
âmbito das disciplinas, como no desenvolvimento e implantação deações, como por exemplo: WebAula, Biblioteca Virtual, Gabaritando e a
distribuição deTablets, dentre outros.Levando-se em conta os progressos já desencadeados no Centro Universitário Estácio da Bahia– FIB rumo à
disseminação de uma cultura digital e, no intuito de atender a crescentedemanda de formação de professores e alunos qualiﬁcados na ualização das
tecnologiasdigitais, essa pesquisa se propõe a examinar a ualização de disposiavos móveis (Tablets) emsala de aula, como uma nova possibilidade
de ensino aprendizagem no ensino superior.O objeavo deste estudo é o de examinar a ualização de Tablets em sala de aula, como
agentescomplementares à mediação pedagógica no curso de Direito, do Centro Universitário Estácioda Bahia – FIB. Este enfoque irá reﬂear sobre o
potencial da sua ualização através da análiseda difusão da sua cultura.Considerando que o momento atual do Centro Universitário Estácio da Bahia
– FIB éespecialmente propício para experimentações educacionais que ualizem tecnologias digitais,esta proposta sugere a examinar os fatores que
serviram de facilitadores e inibidores noprocesso de adoção e difusão desta inovação.Vale ressaltar que uma tecnologia é interpretada nas suas
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possibilidades de uso, produzindoinovações e novos senados. O senado de uma tecnologia não se estabelece no momento emque ela é concebida,
mas como resultado da sua interpretação e uso, sendo portanto, históricoe contextual, podendo adquirir não somente um, mas vários
senados.Assim, quando Rogers (2003) fala sobre a adoção e difusão de inovações, ele também alertapara o fato de que a adoção de uma inovação
requer a mudança do modelo mental doindivíduo que a adotará, para um modelo mais apropriado para absorver a inovaçãoemergente. Portanto, o
aspecto de maior impacto na difusão de uma inovação é cultural e nãotécnico.Pode‐se dizer que o processo de criação de uma cultura tecnológica é
lento e gradual,especialmente quando a inovação se dá na área educacional. Estudos (Daugherty & Funke,1998; Hare & McCartan, 19996; Twolcoq
& Beqs, 1999) mostram que inovações em educaçãosempre encontram mais resistência para serem adotadas e disseminadas que em outras
áreasdo conhecimento. Logo, e de se esperar que a adoção de tecnologias digitais móveis emInsatuições de Ensino Superior (IES) não se daria de
forma diferente. Assim, a ﬁm de difundir acultura do uso de tablets em uma IES, faz‐se necessário investir na formação dos agentesinovadores –
dentre os professores alunos ‐ e examinar que fatores contribuíram ou não paraa adoção da inovação em questão. A teoria desenvolvida por Evereq
Rogers (2003) sobre aadoção e difusão de inovações servirá de fundamentação teórica para examinar o fenômenopor possibilitar uma concepção
ampla e dinâmica do contexto.Esse cenário invesagaavo está inserido nos esforços do Centro Universitário Estácio da Bahia –FIB em implantar um
novo sistema de ensino. Como estratégia pedagógica para captação emanutenção de alunos, o Centro Universitário Estácio da Bahia – FIB está
distribuindo Tabletspara todos os alunos ingressos, a parar do ano de 2012, nos cursos considerados maisimportantes para a insatuição, sendo
estes os cursos de Direito e as Engenharias. Os docentesque lecionam ao 2º semestre do curso em questão também são eleavos.Esta proposta
propiciaria, não apenas a inserção dos alunos e professores nas tecnologiasdigitais, como também alavancaria a qualidade dos processos educaavos,
dinamizando apráxis pedagógica e promovendo novas relações no espaço acadêmico, ampliando assimprodução de conhecimento.Levando‐se
isso em consideração, esta proposta contempla os seguintes focos de pesquisa:Foco de Pesquisa 1Examinar o grau de inovação dos disposiavos
móveis (Tablets) na comunidade acadêmica doCentro Universitário Estácio da Bahia ‐ FIB, idenaﬁcando quais fatores serviram de incenavoe/ou
barreiras para a adoção dessa tecnologia. Para isso, faz‐se necessário mapear os senadosque a comunidade possui sobre este disposiavo, isto é, sua
percepção e concepção a ﬁm debuscar detectar as diﬁculdades que se apresentaram na consatuição dessa cultura, assimcomo as possibilidades de
superação de tais diﬁculdades.De acordo com a apologia proposta por Rogers (2003) para pesquisas sobre difusão, acategoria "grau de inovação”
parece ser a que melhor se enquadra a esta invesagação. Nestacategoria, a principal variável dependente é o grau de adoção de inovação pelos
membros deum sistema social, as variáveis independentes são as caracterísacas dos membros do sistemasocial e a unidade de análise são os
próprios membros do sistema social.A discussão estará centrada na adoção e difusão de Tablets, por professores e alunos do cursode Direito do
Centro Universitário Estácio da Bahia – FIB, bem como em examinar os recursose estratégias desenvolvidos por estes, como solução frente às
diﬁculdades idenaﬁcadas.Foco de Pesquisa 2Esta perspecava do estudo observará e analisará a ualização de Tablets, como
agentescomplementares à mediação pedagógica em sala de aula ao longo do período que oequipamento esaver sendo disponibilizado em regime
de Comodato, através da percepção dosujeito do quanto essa experiência agregou ao seu aprendizado.
Aluno: EDILAINE FIGUEIREDO DOS SANTOS

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Bruno Garcia Assis

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Aluno: EMILY LEAL SOUSA

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Farmácia
Título CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA E EPIDEMIOLÓGICA DE ISOLADOS DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DE PACIENTES COM TUBERCULOSE
PULMONAR COINFECTADOS COM HIV, NO ESTADO DA BAHIA
E-mail: crisna3@hotmail.com
Docente orientador: Cristiane Santos Nascimento

RESUMO
A caracterização genéaca e epidemiológica de isolados de Mycobacterium tuberculosis atravésde diferentes técnicas moleculares revolucionou a
compreensão da epidemiologia datuberculose permiando a comparação entre linhagens de Mycobacterium tuberculosis dediferentes áreas
geográﬁcas e rastreamento da movimentação de linhagens individuais. Astécnicas também fornecem subsídios para a conﬁrmação de surtos e a
idenaﬁcação de fatoresde risco em infecções por M. tuberculosis numa comunidade. Técnicas de apagem molecularcomo SNPs (apagem de
polimorﬁsmos de base única), Spoligotyping (apagem deoligonucleomdeos espaçadores) e MIRU‐VNTR (unidades repetidas intercaladas
demicobactérias ‐ número variável de repetições em tandem) têm sido extensamente aplicadasno estudo da epidemiologia molecular da
tuberculose, para abordar estrutura populacional doM. tuberculosis, atentando para idenaﬁcar principais linhagens e distribuições geográﬁcas,bem
como diferenciar cepas de M. tuberculosis. Possibilita agrupar isolados clínicos de M.tuberculosis provenientes de pacientes que apresentam ligações
epidemiológicas,idenaﬁcando cadeias de transmissão e discriminando os isolados a nível clonal. A infecção pelovírus HIV‐1 constitui o fator de risco
mais importante para o desenvolvimento da tuberculoseaava, e tem sido associada na literatura à ocorrência de casos de tuberculose resistente
aosfármacos de primeira linha (TBMR) e de segunda linha (TBXDR). A co‐infecção tuberculosevírusda imunodeﬁciência humana (TB‐HIV) é um grave
problema de saúde pública e uma dasatuais prioridades entre as ações de pesquisa e combate à tuberculose. Está associada commanifestações
clínicas geralmente mais graves, com envolvimento pulmonar difuso efrequente disseminação extra‐pulmonar, e com um declínio clínico mais
rápido. Uma dasprioridades reconhecidas para a pesquisa em tuberculose na área de epidemiologia e saúdepública é a esamaava acurada da
prevalência e dos fatores de risco para ocorrência tanto daTB‐HIV como da TBMR. Este projeto tem como objetivo caracterizar os perfis genéticos
dosisolados de Mycobacterium tuberculosis de pacientes com tuberculose pulmonar coinfectadoscom o vírus HIV no estado da Bahia, através das
técnicas de apagem molecular deSNPs, Spoligotyping e MIRU‐VNTR. Os resultados obtidos neste projeto serão de granderelevância para o
aperfeiçoamento das estratégias de prevenção e controle desta importanteinfecção, bem como entendimento da epidemiologia da doença.
Aluno: Lais Pereira dos Santos

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: LIZIANE NASCIMENTO CARVALHO DE JESUS

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: LARISSA SOARES SÃO PAULO

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO FITOQUÍMICO E ATIVIDADES BIOLÓGICAS DE ESPÉCIES DE PLANTAS COM OCORRÊNCIA NA BAHIA
E-mail: leneoliv@oi.com.br
Docente orientador: Edlene Oliveira dos Santos

RESUMO
A invesagação da grande diversidade de plantas tropicais que reﬂete na diversidade de seusmetabólitos secundários e concomitantemente no
potencial terapêuaco destas, bem como aseleção de plantas para propósito de bioensaios representa uma abordagem alternaava nadescoberta de
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novas drogas. Neste contexto as informações etnobiológicas consatuem basessólidas que levaram a descoberta da maioria dos fármacos de fonte
naturais ualizados atravésdo mundo. Da mesma forma a quimiossistemáaca consiste numa ferramenta fundamentalpara a busca racional de novos
fármacos. As drogas derivadas de plantas demonstram possuiruma importância global nas economias dos diferentes países. De acordo com a
OMS,atualmente 80% da humanidade depende da medicina tradicional para a cura de seus males.Isto corresponde a aproximadamente 5 bilhões de
pessoas e, ainda de acordo com a OMS 85%desta medicina tradicional envolve o uso de extratos vegetais.Através do mundo,aproximadamente 119
substâncias químicas puras extraídas de plantas superiores são usadasna medicina. Sabe‐se ainda que o custo de desenvolvimento de um novo
fármaco é deaproximadamente 550 milhões de dólares. Sendo que a indústria farmacêuaca emprega 94milhões e a sociedade arca com a maior
parte. Alguns autores esamam exisarem cerca de 328novas drogas para serem descobertas a parar das ﬂorestas tropicais. Ou seja, de
antemãopode‐se considerar que poucas espécies foram exploradas do ponto de vista econômico.Esama‐se que o número de plantas superiores que
têm sido descritas varia de cerca de250.000 à 750.000. Saber quantas destas têm sido efeavamente estudadas como fonte denovas drogas é uma
questão dircil de ser respondida. Apesar de ocuparem somente cerca de7% da área de terra, as ﬂorestas tropicais compreendem importantes
reservatórios tanto deplantas com aavidades biológicas quanto de plantas possuindo diversidade química.Entretanto, somente uma fração muito
pequena da ﬂora altamente diversa das ﬂorestastropicais tem sido invesagada como potencial medicinal. Este trabalho tem como objeavofazer o
estudo ﬁtoquímico e farmacológicos de diversas espécies de plantas com ocorrência naBahia. Desta forma, o extrato será então fracionado por
métodos cromatográﬁcos tais comocoluna cromatográﬁca ualizando‐se silica gel ou alumina e eluindo‐se com misturas desolventes de diferentes
polaridades. As frações obadas serão novamente submeadas àcromatograﬁa (camada delgada preparaava, coluna ou líquida de alta eﬁciência)
oupermeação em gel de modo a obter substâncias puras. As substâncias isoladas puras serãosubmeadas a testes de aavidade biológica, tais como
testes de aavidades anamicrobiana,anaoxidante, anafúgica e citotóxica visando a obtenção de substancias biologicamente aavas.Em seguida, as
substâncias terão suas estruturas químicas estabelecidas. Para isto, serãoempregados métodos instrumentais de análise orgânica tais como,
espectrometria noultravioleta, infravermelho, de massas e Ressonância Magnéaca Nuclear.
Aluno: Giselle Lima Saldanha Dias

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Milena Santana Campos

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: TATIANE DE OLIVEIRA

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Título PREVALÊNCIA DE ENTEROBACTÉRIAS RESISTENTES A CARBAPENÊMICOS ISOLADAS DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE SALVADOR-BA
E-mail: pinheiro.lea@hotmail.com
Docente orientador: Ledilce Almeida Ataíde

RESUMO
As enterobactérias são bactérias Gram-negaavas importantes e frequentes como causas dediversos apos de infecções no âmbito hospitalar. O
surgimento de cepas produtoras de betalactamasesde espectro estendido (ESBL) têm compromeado o uso das cefaloporinas de amploespectro no
tratamento roaneiro para estas bactérias. Como conseqüência, oscarbapenêmicos são usados como escolha terapêuaca e o seu uso tem
aumentadosigniﬁcaavamente em hospitais brasileiros e a nível internacional, resultando em um númerocrescente de isolados de enterobactérias
resistentes a esse grupo de anabióacos.(1) Klebsiellapneumoniae carbapenemase (KPC) é uma enzima produzida por essas enterobactérias quealém
de conferir resistência aos carbapenêmicos, também inaavam penicilinas, cefalosporinase monobactâmicos (2,3). Essas cepas se disseminam com
facilidade, sendo a sua contenção umgrande desaﬁo para os serviços de controle de infecção hospitalar devido ao número limitadode agentes
disponíveis para o tratamento apresentando um grande desaﬁo para os clínicos (4).A pesquisa de sua prevalência é relevante a ﬁm de limitar sua
disseminação, contribuindo paraa redução dos índices de morbidade e mortalidade ligados a diferentes doenças infecciosas,em que é
imprescindível a vigilância microbiológica, juntamente com ação da Comissão deControle de Infecção Hospitalar (CCIH) (5,6). A prevalência será
analisada por cada enfermariado hospital. Esta pesquisa proporcionará o conhecimento desses dados para que sejamimplantadas medidas de
prevenção e controle eﬁcazes em benercios aos pacientes internadosno Hospital Geral Roberto Santos da cidade de Salvador-Ba. A identificação
fenompica e ostestes de sensibilidade serão realizadas no Laboratório de Bacteriologia do próprio hospitalsegundo as normas do Clinical and
Laboratory Standards Insatute's (CLSI)(7). Este hospital épúblico, universitário, com capacidade operacional média de 585 leitos. É considerado
centrode referência do Sistema Único de Saúde na Bahia, atende pacientes portadores de patologiasde média e alta complexidade para a
propedêutica, tratamento clínico e cirúrgico.
Aluno: Sergio Marcone Moraes Abade

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título PERCEPÇÃO DE ADOLESCENTES ACERCA DO TIPO FÍSICO IDEAL E SATISFAÇÃO COM A IMAGEM CORPORAL
E-mail: robertorbtm@hotmail.com
Docente orientador: Roberto Rodrigues Bandeira Tosta Maciel

RESUMO
Correlacionar o apo rsico desejado e o apo rsico ideal;Comparar o nível de saasfação de adolescentes com dados da literatura baseados
emimagens de silhuetas;Idenaﬁcar distorções quanto à percepção da imagem corporal correlacionando a valoresobados através do Índice de
Massa Corporal (IMC).
Aluno: Roberta Simone Ribeiro Dantas

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título CONSTRUÇÃO DAS MASCULINIDADES E VIOLÊNCIA SEXUAL: EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA TRANSFORMADORA
E-mail: debora_cohim@yahoo.com.br
Docente orientador: Debora Maria Borges Cohim Silva

RESUMO
O fenômeno da violência sexual é perpassado por fatores subjeavos, culturais, insatucionais ehistóricos que se inter‐relacionam na vida das pessoas,
conﬁgurando situações extremamentecomplexas. Complexidade que aange, de formas diversas, os muitos atores que compõem ascenas de uma
violência sexual em suas variadas dimensões.Por essa razão este estudo considera fundamental que seja lançado um olhar sobre os temasda
sexualidade e gênero em suas dimensões histórica e cultural, antes da análise dasviolências, pois essas vivências não são aqui compreendidas como
algo da ordem da naturezae, portanto, universal e homogênea para todas as sociedades e tempos históricos disantos.As normas referentes à
sexualidade retratam os valores de uma sociedade, manifestando asdiferentes concepções acerca dos diversos grupos sociais, mulheres e crianças,
sendo alvos dosinterditos e homens da imposição do sexo sem limite.Usualmente quando tratamos da violência sexual temos mulheres no papel da
víama e oshomens no de agressores destas, e não por acaso. Basta buscarmos qualquer estamsaca queretrata essa realidade para entendermos que
as pessoas do sexo feminino são as maioresvíamas e os homens os seus maiores agressores. Fato denunciado pelos movimentos demulheres e
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feministas em especial desde a década de 70 do século passado.Entretanto é necessário ampliarmos um pouco mais a nossa invesagação do
fenômeno paraincluirmos de forma mais complexiﬁcada a ﬁgura do homem e suas construções demasculinidades. As suas histórias de vida e as
construções sócio-culturais das masculinidades esuas imposições de sexualidade podem apontar para aspectos pouco considerados,
entretantoimportantes na deﬁnição de intervenções ampliadas e transformações desses modelos derelação violenta entre homens e mulheres.Os
processos educacionais formal e informal podem sustentar e manter as normas sócioculturais,assim como são importantes instrumentos
transformadores. Desta forma, trazerpara o âmbito da educação a discussão das construções de masculinidades e suas possíveispráacas de
violência sexual, contribui para a ampliação da análise do tema e para a aberturade possibilidades de novos modelos de intervenção transformadores
dessa realidade.
Aluno: Jessica Brito Fonseca

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Ana Beatriz Ligabue de Oliveira

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título O LIXO ELETRÔNICO - COLETA, RECUPERAÇÃO, DOAÇÃO E DESTINAÇÃO BASEADO NA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
E-mail: edmilton_romao@uol.com.br
Docente orientador: Edmilton Romao da Silva

RESUMO
A parar do século XIX com o advento da revolução industrial, que permiau, entre outrascoisas, a introdução dos computadores e disposiavos
eletrônicos na sociedade, as empresastêm usado a tecnologia como uma poderosa e diferenciada ferramenta de ascensão emmercados cada vez
mais compeaavos. O consumo e o interesse domésaco por tais disposiavostornou se coadiano para as gerações mais novas a presença desses
produtos em váriosestágios de ualização.O desenvolvimento tecnológico caminha a passos largos, trazendo benercios num espaço detempo cada
vez mais curto. Por outro lado, na mesma velocidade caminha a defasagem dosinstrumentos já desenvolvidos, resultando numa “pilha de lixo
eletrônico” que como qualqueroutro lixo pode vir a ameaçar o equilíbrio rsico e biológico de todo o ecossistema. Diante dogrande consumo
observado, uma preocupação vem sendo pautada e posta em diálogos porcienastas de várias áreas no que se refere ao uso de disposiavos
tecnológicos de maneirasustentável.Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização dasNações Unidas
(ONU) deﬁniu que “[...] o desenvolvimento sustentável é aquele que atende àsnecessidades do presente sem comprometer a possibilidade das
gerações futuras de saasfazeras suas próprias necessidades”.Mediante o exposto, surge o quesaonamento: como estabelecer um diálogo
equilibrado entretecnologia e sustentabilidade, analisando, em paracular, o que fazer com o lixo eletrônicogerado mediante o grande consumo que
se apresenta?
Aluno: DANIEL MARTINS SOUZA DA SILVA

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: DIOLIVIA MIRANDA ARGOLO

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: DAVID MARTINS SOUZA DA SILVA

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: VITOR IAN SANTANA PASSOS

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: WILLIAM MAGNO MUNIZ

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/IES

Aluno: TALITA LANDULPHO MEDRADO CONDE

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário

Título SIGMOBI: UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MÓVEL PARA DESENHO DE ROTA
E-mail: helder@fib.br
Docente orientador: Helder Guimarães Aragão

RESUMO
Desenvolver um Sistema de Informação Geográﬁca Móvel (SIG Móvel) que desenhe earmazene o caminhamento feito pelos leituristas na entrega de
contas de água a parar doserviço de Mapas da Google e disposiavos móveis.
Aluno: Claudio Luis de Araujo Vianna

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Natan Felipe Carvalho de Brito

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/IES
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A APLICABILIDADE DAS NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS NO DIREITO AMBIENTAL
E-mail: anacarolina.bpmatos@yahoo.com.br
Docente orientador: Ana Carolina Barbosa Pereira Matos

RESUMO
O presente projeto de iniciação cientifica tem como objetivo geral pesquisar a importância das normas e tratados internacionais que versem sobre
Direito Ambiental e a sua aplicabilidade no cenário brasileiro. Objetivos Específicos: Analisar a influência dos foros e organismos internacionais na
construção do regime jurídico ambiental; Evidenciar o teor e alcance de convenções e acordos internacionais para assegurar a proteção do meio
ambiente; Verificar de que modo a aplicação das normas internacionais interferem ou afetam a soberania nacional. O presente projeto tem por
escopo contribuir para divulgação do material bibliográfico utilizado na pesquisa, que eventualmente poderá ser usado como base para
desenvolvimento de novos projetos envolvendo a temática ora tratada. Assim como, também, produzir trabalhos de natureza científica a serem
submetidos à possível divulgação e publicação. METODOLOGIA: pesquisa bibliográfica e documental, notadamente em direito internacional do meio
ambiente, bem como em direito constitucional. Nesse sentido, será realizado um estudo comparativo das normas, dos documentos, da doutrina,
nacionais e estrangeiros sobre o tema. Ademais, será realizada coleta de dados específicos em páginas especializadas na rede mundial de
computadores (internet), bem como revistas jurídicas que abordem a matéria. O método adotado em relação aos dados bibliográficos e documentais,
será o dialético, que promove o confronto de argumentos contraditórios, o que garantirá o exame crítico da pesquisa., a pesquisa será descritiva,
buscando descrever fenômenos e suas características, explicar e interpretar fatos, além de primar pela busca de diferentes abordagens sobre o tema,
por meio da qual serão observadas as normas constitucionais e internacionais acerca da temática proposta; e a pesquisa explicativa, que, por sua vez,
possibilitará um diagnóstico crítico dos elementos que possibilitam, impedem, facilitam ou dificultam a aplicação das normas internacionais de direito
ambiental no Brasil.
Aluno: JAIANA LOPES DE ARAUJO

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Aluno: GEIZA GONÇALVES VERISSIMO

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título A CONCRETIZAÇÃO HERMENEUTICA DOS 'FATORES REAIS DE PODER': OS INSTRUMENTOS LEGAIS DE PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA NOS
PROCESSOS CONSTITUINTES NO CEARÁ
E-mail: rodteles@gmail.com
Docente orientador: Rodrigo Barbosa Teles De Carvalho

RESUMO
Atualmente vivemos um momento de amadurecimento das instituições democráticas no país. Entretanto, estas mesmas instituições passam por uma
crise de legitimidade diante do desgaste do modelo de democracia representativa. Tendo o Poder Judiciário tomado papel de destaque na
preservação da estabilidade destas instituições democráticas. Diante de tudo isso, se faz necessária a criação de instrumentos que garantam a
sociedade participar de maneira mais eficaz e direta nos Processos Constituintes e modificadores das normas constitucionais. Essa participação deve
ser regulamentada sob a égide do ordenamento jurídico interno, levando-se em consideração a jurisprudência dos tribunais, especialmente nos
julgamentos com maiores repercussões políticas e sociais, buscando também no direito comparado, especialmente nos países que adotam um modelo
de Estado Constitucional semelhante ao brasileiro, instrumentos legais que tenham o objetivo de aprimorar e desenvolver a participação de toda a
sociedade. Assim sendo, pesquisas bibliográficas e documentais se apresentam ideias para a persecução e domínio dos saberes em prol da eficaz
proteção aos direitos fundamentais, especialmente o direito fundamental à participação democrática, direito este de quarta geração.
Aluno: LUIZ OTAVIO MENDES PARENTE JUNIOR

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: RAFAEL HALLYSON DA MOTA LOPES

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Título OS TERMOS CRIMINAIS HEDIONDOS DA LEI 8.072/90 EM PETIÇÕES JURIDICAS PENAIS CEARENCES
E-mail: leticiaadriana13@gmail.com
Docente orientador: Leticia Adriana Pires Ferreira dos Santos

RESUMO
A Criminologia interessa como é a realidade, esta em si mesma, tal e como se apresenta, para explicá-la cientificamente e compreender o problema
criminal.Em relação ao conceito de Direito Penal, pode-se inferir como uma reunião das normas jurídicas pelas quais o Estado proíbe determinadas
condutas sob a ameaça de sanção penal, em que se estabelece ainda os princípios gerais e os pressupostos para a aplicação das penas e das medidas
de segurança. A motivação para a realização da análise das petições jurídicas penais cearenses decorreu da vontade de pesquisar o uso dos termos
criminais que correspondem a linguagem jurídica penal. Esta pesquisa tem como objetivo primordial desenvolver uma pesquisa que siga os
fundamentos teórico-metodológicos da Terminografia e da Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT). O corpus utilizado visa à análise de termos
criminais hediondos que constituem as petições jurídicas penais cearenses. Nesta pesquisa tem como finalidade fazer um estudo dos termos
criminais hediondos utilizados na área Penal do Direito. Com isso, temos o intuito de trazer uma contribuição para uma melhor compreensão da
Terminologia Criminal, pois acreditamos que a referida modalidade jurídica incorpora conceitos específicos, sendo assim considerada uma linguagem
técnico-científica Salientamos que este trabalho destina-se a leitores de qualquer área do conhecimento, porém, não apenas estudantes e
especialistas deste campo do Direito Penal. Esperamos que esse trabalho possa transformar-se em um instrumento de consulta para outros trabalhos
acadêmicos e que possa trazer uma melhor compreensão da linguagem técnico-científica jurídica a leitores de qualquer área do conhecimento e não
apenas a estudantes especialistas do discurso penal.
Aluno: Gracielli Pinheiro Gonçalves Leite

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Jornalismo
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Título ANÁLISE DAS IMAGENS QUE FORAM VEICULADAS NOS MEIOS DA MASSA VS. AS IMAGENS PUBLICADAS NAS REDES SOCIAIS
(MANIFESTAÇÕES POLITICAS NO ANO 2013/14
E-mail: fernandaoliveira23@hotmail.com
Docente orientador: Fernanda Cunha Oliveira

RESUMO
Estudos das representações sociais que compreendemos um grupo, como este se constitui e o significado da identidade social desse coletivo.
Analisar as diversas imagens que foram veiculadas nos meios de comunicação de massa de Fortaleza, comparando a abordagem deste mesmo assunto
nas redes sociais. Como estes atos estão pautando os veículos de comunicação no Brasil, mais especificamente em Fortaleza, na busca de uma
informação segundo os critérios de noticiabilidade passando pelo Webjornalismo e, ao mesmo tempo, comparando esta mesma temática abordada
nas redes sociais. Dividir a metodologia de trabalho em quatro etapas - 1º encontrar as imagens; 2º dividir as categorias por códigos; 3º conceituar os
códigos das imagens; 4º analisar de resultados. Fazer um paralelo ao modo de como estas duas plataformas de comunicação tem o poder de
persuasão na conquista do seu público-alvo e, consequentemente a formação de uma opinião crítica sobre diversos assuntos de interesse público.
Aluno: MIKAEL HOLANDA RODRIGUES

Curso do aluno: Jornalismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda
Título OS TRAÇOS IMPRESSIONISTAS NAS FOTOGRAFIAS DE VARI CARAMÈS
Docente orientador: Fernanda Cunha Oliveira

E-mail: fernandaoliveira23@hotmail.com

RESUMO
É difícil, de forma visual, analisar a influência do impressionismo nas obras de Vari Caramés. Então buscamos perceber a influência da pintura nessas
obras fotográficas. Propondo partir de um recorte impressionista para chegarmos a essa percepção. Fotografia vem atrelada a pintura, desde o
principio da câmara clara que originou a conhecida câmara escura. Então seria inevitável não percebemos traços pictóricos nas imagens fotográficas
desenvolvidas nesse período da pintura. Assim contribuindo com um universo analítico imagético do universo fotográfico de Vari dentro da
universidade. O conteúdo metodológico vem de livros de Vari Caramés, Gillian Rose e Dominique Lobstein. Usaremos a metodologia “Good Eye” que é
descrita no livro Visual Mzethodologies de Gillian Rose. No fim temos pretensão de conhecimento mais largo nas obras de Vari Caramés
Aluno: PAULO SILVA MARIANO

Curso do aluno: Publicidade e Propaganda

Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E PERCEPÇÃO COMUNITÁRIA: ESTUDO EM ESCOLA DE ENSINO MÉDIO E COMUNIDADE
DO ENTORNO
E-mail: maria.carlos@estacio.br
Docente orientador: Maria da Graça de Oliveira Carlos

RESUMO
Sustentabilidade é o princípio que assegura que nossas ações de hoje não limitarão a gama de opções econômicas, sociais e ambientais disponíveis
para as futuras gerações. De forma simples, esse é o novo paradigma dos negócios do século 21. O desenvolvimento sustentável é proposto pelos
governos e líderes corporativos como solução para uma grande gama de problemas que agora estão começando a fazer parte da pauta internacional
(ELKINGTON, 2012). Considerando a necessidade de monitorar as nossas ações, que produzem efeitos negativos ao planeta e a importância de se
refletir e promover um crescimento econômico voltado à proteção e preservação da biodiversidade (SACHS, ) O autor ressalta as políticas de
mercado contemporâneas, cada vez mais focadas no lucro e indiferentes ao desenvolvimento de sustentável nos moldes atuais. A partir desse
contexto, e de acordo com a visão de que a sustentabilidade pode ser construída acredita-se que a importância do aproveitamento racional da
natureza para uma boa sociedade. Ninguém imagina que conseguiremos atingir um ponto em que todo o planeta compartilhe de um conjunto de
valores, mas tenderemos a uma convergência em torno de um pequeno conjunto comum (ELKINGTON, 2012). A partir desse contexto o estudo
aborda uma comunidade de alunos de escola pública localizada em subúrbio de uma metrópole nordestina e questiona quais são os seus
conhecimentos acerca do construto sustentabilidade, qual a importância atribuída às práticas sustentáveis, tanto no aspecto social como ambiental e
quais as ações es valores compartilhados por essa comunidade relacionados ao assunto. Objetivo Geral: Conhecer as Práticas de Sustentabilidade
Socioambiental percebidas por estudantes de ensino médio e pela comunidade do entorno de uma escola pública de Fortaleza- Ceará. Objetivos
Específicos: a) Traçar o perfil sócio demográfico dos respondentes; b) Descrever as práticas de sustentabilidade social e ambiental percebidas ; c)
avaliar o grau de importância atribuído pelos respondentes às Práticas de Sustentabilidade Socioambiental. Tipo de estudo: O presente estudo é um
levantamento de natureza descritiva e quantitativa, que procura mensurar os conhecimentos revelados pelos dados coletados na investigação.
Quanto ao tempo a abordagem é transversal. Local e Período A investigação acontecerá na Escola de Ensino Fundamental e Médio Professor José
Waldo Ramos, localizada em Fortaleza, Ceará durante o período de fevereiro a julho de 2015. População e Amostra: A pesquisa será realizada com
todos os alunos todos os alunos efetivamente matriculados na escola objeto de estudo ao longo do período 2015/1, representando um contingente
aproximado de 600 alunos acessados mediante abordagem em sala de aula e representantes da comunidade acessados por conveniência, sendo
incluídos todos os que concordarem em participar da pesquisa. Coleta e Análise de Dados: Será realizado mediante survey, com a aplicação de
instrumento estruturado que será tabulado com auxílio do software sphinx e analisado com SPSS para aplicação inicial de estatística descritiva e
análise Os resultados esperados envolvem a descrição do teor percebido por estudantes adolescentes e moradores do entorno da escola acerca de
práticas sociais e ambientais e sua importância.
Aluno: Leticia de Oliveira Melo Rodrigues

Curso do aluno: Ensino Médio

Situação: ICJ/CNPq

Aluno: Eduardo de Carvalho Costa

Curso do aluno: Ensino Médio

Situação: ICJ/CNPq

Aluno: Erika Pamela Paiva Lima

Curso do aluno: Ensino Médio

Situação: ICJ/CNPq

Aluno: Larissa de Oliveira Melo Rodrigues

Curso do aluno: Ensino Médio

Situação: ICJ/CNPq

Aluno: Vitoria Maria Pinheiro

Curso do aluno: Ensino Médio

Situação: ICJ/CNPq

Título SUSTENTABILIDADE E INVESTIMENTOS: ESTUDO COMPARATIVO EM COMPANHIAS DE NÍVEL 1 E NOVO MERCADO E NÍVEL 1 DA BOVESPA

ESTÁCIO FIC

Página 36 de 134

Docente orientador: Maria da Graça de Oliveira Carlos

E-mail: maria.carlos@estacio.br

RESUMO
O Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada – Novo Mercado (IGC-NM) tem por objetivo medir o desempenho de uma carteira
teórica composta por ações de empresas que apresentem bons níveis de governança corporativa e que estejam listadas no Novo Mercado. Já as
companhias listadas no Nível 1 devem adotar práticas que favoreçam a transparência e o acesso às informações pelos investidores. Para isso,
divulgam informações adicionais às exigidas em lei, de acordo com critérios preestabelecidos. Tais práticas revelam à sociedade ações desencadeadas
por tais empresas que possam evidenciar sua gestão e estratégia socioambiental que possa contribuir para a sustentabilidade. Problema: Qual o
desempenho social corporativo (CSP) dos investimentos de empresas listadas na BOVESPA classificadas com governança nível 1 e Novo Mercado?
Objetivo Geral: Avaliar o desempenho social corporativo dos investimentos de empresas listadas na Bovespa e que estejam classificadas no nível 1 ou
Novo Mercado em Governança Corporativa. Objetivos Específicos: 1) Caracterizar Perfil das Empresas listadas na Bovespa com governança nível 1 e
novo mercado; 2) Descrever o perfil dos investimentos das empresas estudadas; 3) Identificar o Desempenho Social Corporativo das companhias; 4)
Realizar comparação dos principais investimentos. Hipóteses: acredita-se que: (H1) tais empresas mantêm investimentos altamente diversificados em
projetos socioambientais compatíveis com padrões de sustentabilidade e práticas de governança definidos em âmbito mundial; (H2) que há retorno
mensurável de tais investimentos. Justificativa: a importância da sustentabilidade para o setor privado em âmbito global foi sinalizada pelo
compromisso que estabeleceu marco com adesão da NYSE Euronext, controladora da Bolsa New York à iniciativa ONU visando promover os mercados
de capitais sustentáveis e às Bolsas de Valores Sustentáveis (SSE). A ação remete à proposta do IFAC em 2008 quando da grande crise financeira que
abalou os alicerces mundiais, carecendo pensar o mercado com visão de mundo dentro das premissas do desenvolvimento sustentável.
Procedimentos metodológicos: o estudo é descritivo, explicativo e documental. Contempla uma amostra de 163 empresas, sendo 132 do Novo
Mercado e 31 empresas do Nível 1 listadas na Bovespa, considerando a performance social corporativa , definida por Wood como: “A configuração de
princípios de responsabilidade (responsability) social, processos de conformidade (responsiveness) social e políticas, programas e resultados
observáveis relacionados com as relações das firmas com a sociedade” (WOOD, 1991, p. 693). Os resultados esperados envolvem a descrição dos
investimentos relacionados a ações socioambientais que caracterizam as práticas sustentáveis das empresas estudadas e a perspectiva de conhecer o
desempenho social corporativo ligado a tais investimentos.
Aluno: GUSTAVO ANTONIO VIEIRA FERREIRA

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Processos Gerenciais
Título AVALIAÇÃO DE SOFTWARES LIVRES NO MAPEAMENTO E MODELAGEM DE PROCESSOS GERENCIAIS
E-mail: wellington@tecsist.com
Docente orientador: Wellington Sousa Aguiar

RESUMO
Problema: Empresas de um modo geral necessitam de padronização em suas atividades, principalmente quando são empresas de atuação nacional. A
falta de processos mapeados é um ponto de fragilidade no funcionamento destas empresas, dificultando a padronização e a qualidade em suas
atividades. Objetivos: O objetivo principal deste projeto é criar um ambiente de testes e avaliações de alguns softwares livres em Gestão de Processos
para os alunos dos cursos de Administração e Processos Gerenciais, preparando-os para a utilização destas ferramentas em suas atividades
profissionais futuras ou presentes, avaliando os melhores em qualidade, através da prática, testes de softwares e de usuários. Hipótese: A avaliação de
softwares baseada em uma metodologia de pesquisa científica traz ganhos reais para o ambiente profissional. Justificativa: O mapeamento de
processos é uma necessidade das organizações modernas e a pesquisa proposta facilita a identificação dos pontos fortes e pontos fracos dos principais
softwares livres que serão utilizados nas organizações. Marco teórico: Para a pesquisa proposta serão pesquisados temas como: mapeamento de
processos com BPM – Business Process Management, softwares livres e gestão por processos. Procedimento metodológico: A natureza do problema
objeto deste projeto conduz ao uso de metodologia do tipo pesquisa de campo, em que vários softwares serão analisados em busca dos melhores,
servindo assim para o uso acadêmico e profissional. Esta é uma pesquisa qualitativa, em que o pesquisador se aprofunda sobre os casos estudados e
suas implicações. Resultados esperados: Identificar os melhores softwares livres para mapeamento e modelagem de processos, bem como seus
pontos fortes e fracos para uma correta indicação aos gestores das organizações.
Aluno: FRANCISCO EDNARDO DE LIMA MELO

Curso do aluno: Processos Gerenciais

Situação: PIBITI/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título ANÁLISE DO PERFIL SÓCIO ANTROPOMÉTRICO E COMPOSIÇÃO CORPORAL DE INDIVÍDUOS PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA EM UMA
PRAÇA DE FORTALEZA-CE
E-mail: doraliceocunha@gmail.com
Docente orientador: Doralice Orrigo Da Cunha

RESUMO
O presente estudo busca respostas ao seguinte questionamento: Qual o perfil sócio antropométrico e composição corporal de indivíduos praticantes
de atividade física em uma praça de Fortaleza – CE? Como objetivo do estudo traçou-se analisar o perfil socioantropométrico e a composição corporal
e a qualidade de vida de indivíduos praticantes de atividade física em uma praça da cidade de Fortaleza-CE. Como hipóteses postulamos que o perfil
antropométrico e a composição corporal dessas pessoas apresenta-se satisfatório ou equiparados as orientações da Organização Mundial de Saúde.
Esta pesquisa é importante pois a compreensão desses dados fornecerá subsídios para a implementação de tais iniciativas em outras praças da
cidade, aumentando o bem estar a socialização e melhorando a composição corporal dessas pessoas. A pesquisa será realizada em uma praça de
Fortaleza, com pessoas acima de 40 anos. Trata-se de um trabalho quantitativo, que utilizará um questionário com dados sociodemográficos e
questões relacionadas a qualidade de vida e à atividade física e dados antropométricos. Serão respeitados os princípios éticos que envolvem a
pesquisa com seres humanos. A partir dos resultados obtidos, serão elaboradas novas estratégias para a ocupação efetiva desse espaço de
convivência que envolvam variadas modalidades de atividades físicas
Aluno: JUSSARA NEVES DA COSTA

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Francisco Carlos Francelino Mendonça

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DO PERFIL ANTROPOMÉTRICO E DE COMPOSIÇÃO CORPORAL DOS POLICIAIS DO BATALHÃO DE CHOQUE DA CIDADE DE
FORTALEZA-CE

ESTÁCIO FIC

Página 37 de 134

Docente orientador: Andrea Cristina Da Silva Benevides

E-mail: andreasbenevides@terra.com.br

RESUMO
Embora o preparo físico e a manutenção da massa corporal eutrófica sejam desejáveis para a manutenção da saúde e o desempenho das funções
laborais do policial militar, alguns estudos verificaram a existência de sobrepeso e obesidade para esta população (HAGE; FILHO, 2013). Objetivo Geral:
Estudar a composição corporal, análise postural e da prática de atividade física dos policiais das unidades do batalhão de choque da cidade de
Fortaleza – CE. Objetivos Específicos: Classificar o perfil antropométrico, composição corporal e análise postural dos policiais das unidades do batalhão
de choque da cidade de Fortaleza – CE. Conhecer a prática de atividade física dos policiais das unidades do batalhão de choque da cidade de Fortaleza
– CE. Comparar o perfil dos policiais nas diferentes unidades do batalhão de choque da cidade de Fortaleza – CE. HIPÓTESES H1- O perfil
antropométrico e a composição corporal dos policiais do batalhão de choque de Fortaleza apresenta-se satisfatório em relação às orientações da
OMS; H2 – A prática de atividade física dos policiais do batalhão de choque de Fortaleza apresenta-se equiparado com as orientações da OMS. H3 – Há
uma diferença entre as condutas em relação à prática de atividade física nas diferentes unidades do batalhão de choque da cidade de Fortaleza – CE.
JUSTIFICATIVA: O presente projeto se justifica pela necessidade de se compreender a composição corporal, análise postural e da prática de atividade
física dos policiais das unidades do batalhão de choque da cidade de Fortaleza – CE, possibilitando um enriquecimento acadêmico como também
oportunizar o conhecimento de como a corporação desenvolve a proposta de condicionamento físico e manutenção de uma composição corporal
adequada. MARCO TEÓRICO: O conceito de Capacidade para o Trabalho refere-se a quão bem está ou estará um (a) trabalhador (a) presentemente ou
num futuro próximo e quão capaz ele ou ela podem executar seu trabalho, em função das exigências, de seu estado de saúde e capacidades físicas e
mentais, para os profissionais que cuidam da segurança pública e necessitam estarem sempre preparados para diferentes atuações (BERRIA,
DARONCO, BEVILACQUA, 2011). Os militares em toda sua trajetória carregam equipamentos que por consequência da sobrecarga, acabam lesando os
membros inferiores, a musculatura abdominal, lombar e ate a dorsal, pois a manutenção da postura ereta mais o peso dos equipamentos incidem
sobre essas regiões. Alguns policiais se adaptam outros acabam com problemas posturais graves (VELHO; PIRES-NETO, 1992). PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS: pesquisa com abordagem exploratória, descritiva e transversal . A população de policiais que trabalham nas unidades do batalhão
de choque da cidade de Fortaleza – CE, tendo uma amostra coletada por acessibilidade. A coleta de dados será feita em base da avaliação
antropométrica e de composição corporal. Antropometria será composta por meio de medidas corporais e a composição por meio das dobras
cutâneas. Será aplicado o Questionário Internacional de Atividade Física . Os questionários serão analisados tpor meio de estatística descritiva. A
pesquisa será efetuada no quartel da policia militar no comando do batalhão de choque, no período de novembro de 2014 a julho de 2015.
RESULTADOS ESPERADOS Estudos trazem que a prática de exercícios foi mais destacada por policiais militares em frequência igual ou superior a uma
vez na semana. E um em cada quatro não realiza nenhum tipo de atividade física regular. Entre os policiais civis, o sedentarismo está ainda mais
presente (MINAYO; ASSIS; OLIVEIRA, 2011).
Aluno: RAMON KRISHNA VIGORENA DAMASCENO
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Título ALEITAMENTO MATERNO: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE PUÉRPERAS
E-mail: vanessabastosmenezes@yahoo.com.br
Docente orientador: Vanessa Barreto Bastos Menezes

RESUMO
A partir do pressuposto de que puérperas não estão aderindo a amamentação, levantou-se o questionamento de saber o motivo pelo qual isso não
ocorre.De forma geral o estudo pretende avaliar o conhecimento de puérperas acerca do aleitamento materno, e de maneira específica, objetiva-se
identificar o número de consultas de pré-natal que as mães compareceram, caracterizar o tipo de atendimento que passaram, descrever o
conhecimento das puérperas, traçar a característica sociodemográfica das mulheres investigadas.Nesse ínterim, supõe-se que o pré-natal dessas
mulheres está sendo deficiente, pois muitas chegam ao puerpério sem quaisquer conhecimento acerca do aleitamento.Trata-se de um estudo
descritivo, analítico e transversal de natureza quanti-qualitativa. Será realizado em um hospital público, no alojamento conjunto de puérperas, e para
a coleta de dados será utilizado um questionário.Espera-se encontrar, de fato, a deficiência na consulta de pré-natal, bem como o déficit de
conhecimento das mães. Com a identificação dos problemas o estudo dará um norte para que haja futuras pesquisas na área.
Aluno: DANIELLE CHRISTINE MIRANDA VIEIRA
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Título ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM A PACI-ENTE IDOSOS VITIMAS DE QUEIMADURAS
E-mail: enfamag@yahoo.com.br
Docente orientador: Maguida Gomes Da Silva

RESUMO
A partir do pressuposto de que puérperas não estão aderindo a amamentação, levantou-se o questionamento de saber o motivo pelo qual isso não
ocorre.De forma geral o estudo pretende avaliar o conhecimento de puérperas acerca do aleitamento materno, e de maneira específica, objetiva-se
identificar o número de consultas de pré-natal que as mães compareceram, caracterizar o tipo de atendimento que passaram, descrever o
conhecimento das puérperas, traçar a característica sociodemográfica das mulheres investigadas.Nesse ínterim, supõe-se que o pré-natal dessas
mulheres está sendo deficiente, pois muitas chegam ao puerpério sem quaisquer conhecimento acerca do aleitamento.Trata-se de um estudo
descritivo, analítico e transversal de natureza quanti-qualitativa. Será realizado em um hospital público, no alojamento conjunto de puérperas, e para
a coleta de dados será utilizado um questionário.Espera-se encontrar, de fato, a deficiência na consulta de pré-natal, bem como o déficit de
conhecimento das mães. Com a identificação dos problemas o estudo dará um norte para que haja futuras pesquisas na área.
Aluno: MONICA DE FATIMA FERREIRA ROCHA
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Título AVANÇOS E DIFICULDADES DOS ALUNOS SURDOS NO PROCESSO DE INCLUSÃO NOS CURSOS DE NIVEL SUPERIOR
E-mail: rosilea.alves@yahoo.com.br
Docente orientador: Rosilea Alves De Sousa

RESUMO
A educação superior e a pesquisa são importantes ferramentas para a promoção de mudanças e de desenvolvimento científico, social e pessoal
(GUIMARÃES, 2004). A consciência desta relevância tem levado a significantes investimentos institucionais e grande procura dos indivíduos por este
nível de ensino. Em termos individuais há de se considerar que a busca de melhores condições sociais e econômicas levam as pessoas a darem
continuidade aos estudos. Especificamente em relação à sociedade brasileira, pressupõe-se a partir dos princípios democráticos que lhe constituem,
que a educação promove a equidade, inclusão social e a elevação da qualidade de vida (BRASIL, 1988). Ciente da importância deste nível de educação
formal, o Ministério da Educação tem investido na acessibilidade dos segmentos populacionais que apresentam maior dificuldade para ingressarem no
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ensino superior e, tão grave quanto, problemas para a permanência até a formatura. Os problemas de acesso e continuidade no ensino superior
decorrem de desigualdades que têm base em diferentes fatores econômicos, demográficos e sociais. JUSTIFICATIVA: Na perspectiva de que a
educação deve ter a função de construir uma sociedade justa e igualitária, a inclusão de pessoas com necessidade educativa especial diz respeito não
só a este segmento populacional, mas também às famílias, aos professores e todos os atores sociais envolvidos neste processo (FUKUSHIMA; MOURA,
2003). PRESSUPOSTO: No caso dos surdos, somam-se a estas, o problema da linguagem, uma vez que quase sempre docentes e colegas de turma não
sabem se expressar pela língua brasileira de sinais. OBJETIVO: Analisar os avanços e as dificuldades dos alunos surdos no processo de inclusão escolar
nos cursos de nível superior. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: Será um estudo exploratório de abordagem qualitativa, por ter sua preocupação
voltada à realidade que não pôde ser quantificada, trabalhando com significados, motivos, aspirações, crenças e valores e utilizar-se-ão dados
quantitativos para caracterizar o perfil dos alunos universitários surdos, descrever e analisar a realidade enfrentada por esse grupo no processo de
inclusão escolar. O cenário do estudo será uma instituição de ensino superior localizada em Fortaleza – Ceará, que tem entre seus discentes, onze
alunos surdos, em nível de graduação. Serão critérios de inclusão: 1. o aluno estar regulamente matriculado a partir do segundo semestre, durante o
período de coleta de dados, entendendo que será verificado o Coeficiente de Rendimento (RC) do semestre anterior; 2. Apresentar-se nos níveis de
surdez acentuada, severa e profunda, considerando a necessidade de ouvir minimamente uma conversação normal para interação durante a aula e de
compreensão dos conteúdos ministrados em sala de aula.
A coleta de dados acontecerá nos meses de maio a julho de 2015, após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, seguindo as etapas abaixo:
inicialmente, serão identificados os surdos e suas respectivas turmas no semestre 2015.1. Utilizando o histórico como referência para uma análise do
RC do aluno surdo tendo como base a média do RC da turma. A pesquisadora assistirá pelo menos a uma aula de cada disciplina na qual o aluno surdo
esteja matriculado e registrará em um diário de campo sua percepção quanto: à dinâmica da aula, ao comportamento do docente, ao uso de recursos
didáticos adequados à condição do surdo, à intervenção do intérprete e à participação do aluno surdo. Entrevista com cada aluno surdo, obedecendo
à conveniência de horário do aluno e do intérprete. Utilizar-se-á como instrumentos: formulário de registro dos coeficientes de rendimento dos alunos
de cada turma na qual o aluno esteja matriculado. Check list com itens referentes a: dinâmica da aula, comportamento do docente, uso de recursos
didáticos adequados à condição do surdo, intervenção do intérprete e participação do aluno surdo. Roteiro de entrevista semiestruturada contendo
duas perguntas: 1. Quais as suas dificuldades para compreender os conteúdos das disciplinas? 2. O que você acha da participação do intérprete
durante as aulas? Uma câmera para gravar as entrevistas com a permissão do surdo e do intérprete. RESULTADOS ESPERADOS: conhecer os avanços e
dificuldades enfrentados pelos deficientes auditivos na instituição de ensino superior. Dá continuidade e implementar ações de inclusão dos surdos no
ensino superior.
Aluno: VALDENIA DO NASCIMENTO LIMA

Curso do aluno: Enfermagem

Título CARACTERISTICAS MATERNAS NA PREDIÇÃO DE PRÉ-ECLÂMPSIA
Docente orientador: Rebeca Silveira Rocha

Situação: PIBIC/IES

E-mail: bekinharocha@hotmail.com

RESUMO
Esta pesquisa propõe a investigação de características maternas na predição de pré-clâmpsia (PE), por tratar-se de procedimento de baixo custo,
passível de ser realizado por enfermeiros. Entretanto, embora o uso isolado de características maternas na predição de PE não seja considerado
preciso, algumas diretrizes publicadas averiguando o risco de PE através de características maternas tiveram resultados positivos. Assim, considerando
que a maioria dos casos de PE não são preveníveis, esforços visando identificar a população de alto risco favorece uma intervenção efetiva, o mais
precocemente possível, a fim de evitar a doença ou suas complicações severas. O presente estudo tem como objetivo avaliar as características
sociodemográficas e clínicas maternas e história obstétrica na predição de pré-eclampsia. Desse modo, propõe-se um estudo retrospectivo, de casocontrole, com abordagem quantitativa, a ser realizado no Alojamento Conjunto (AC) de uma maternidade de Fortaleza-CE. A população do estudo será
composta por puérperas internadas no Alojamento Conjunto da referida instituição. Para compor o grupo dos casos, serão selecionadas,
aleatoriamente, as puérperas que tiveram pré-eclâmpsia durante a gestação. Como controles, serão considerados as que não apresentaram nenhum
problema durante a gestação. Na coleta de dados, as informações serão obtidas por entrevista materna e captadas nos prontuários das puérperas. O
formulário é composto por dados sociodemográficos maternos, dados da gestação e parto e dados do recém-nascido. Após revisão dos instrumentos
preenchidos, os dados serão introduzidos a cada dia de coleta, em um banco de dados no programa Microsoft® Office Excel do Windows Starter 7
(Microsoft Corporation versão 2003-2007). Posterior à digitação de todos os dados, o banco será transferido para o software Epi Info versão 7.0.9.7
para análise. Na análise descritiva, as frequências absolutas e relativas serão utilizadas para correlação de dados com condições apresentadas durante
o estudo. Será realizada análise bivariada, sendo considerada a razão de chances (odds ratio - OR) para avaliar a relação entre a pré-eclâmpsia e os
fatores de risco, e ajustados os respectivos intervalos de 95% de confiança para as variáveis que permaneceram no modelo. Além deste, o teste quiquadrado será utilizado para estabelecer significância estatística entre variáveis, adotando p< 0,05 como nível de significância. Após análise estatística,
os dados serão organizados em tabelas e gráficos e confrontados com a literatura pertinente para discussão. Este projeto será submetido ao parecer
do Comitê de Ética e Pesquisa via Plataforma Brasil e, somente após será iniciada a coleta de dados. Serão respeitadas a normas e diretrizes da
pesquisa com seres humanos por meio da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, incluindo a assinatura do Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido para aceitação em participar da pesquisa.
Aluno: Tereza Fabianne Aires Martins Pereira
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Título DISFUNÇÃO ENDOTELIAL EM RATOS DIABÉTICOS: PAPEL DE LECTINA CANAVALIA BRASILIENSIS(CONBR)
E-mail: alanapires@hotmail.com
Docente orientador: Alana De Freitas Pires

RESUMO
A disfunção endotelial está associada à presença de fatores de risco para doenças cardiovasculares como a aterosclerose, considerada a principal
etiologia de mortalidade e morbidade do diabetes. OBJETIVO: Avaliar a ação in vitro da ConBr na disfunção endotelial induzida pelo diabetes mellitus
em aorta e leito mesentérico vascular (LMV) de ratos. HIPÓTESE: ConBr reverte a disfunção endotelial induzida pelo diabetes Mellitus. JUSTIFICATIVA:
A compreensão dos mecanismos fisiológicos envolvidos no processo de disfunção endotelial e a descoberta de novas possibilidades terapêuticas deste
processo extremamente grave em diabéticos é de relevância científica e social. O estudo do papel de lectinas de plantas na disfunção endotelial torna
a presente proposta atraente pela facilidade de obtenção do material, pela baixa toxicidade, pelo já conhecido efeito relaxante dependente de
endotélio destas moléculas, além da escassez de estudos de lectinas na disfunção endotelial e no diabetes. MÉTODOS: Ratos Wistar (250-300g)
(CEUA/UECE N° 12776260-4) serão eutanasiados para retirada da aorta e LMV após 2 meses da indução do diabetes por estreptozotocina. Os tecidos
serão montados em banhos para órgãos isolados sob condições fisiológicas e as medidas de contratilidade avaliadas (programa Chart 4.0). A ConBr
será adicionada na contração da fenilefrina em presença ou não de: L-NAME, ODQ, atropina. Média ± E.P.M. (n= 5-7); p<0.05; ANOVA. RESULTADOS
ESPERADOS: Treinamento do aluno no modelo, caracterização do efeito da ConBr, apresentação de trabalhos em eventos científicos.
Aluno: PATRICIA DO NASCIMENTO CESAR BESSA
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Título IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE ESTUDO PARA AVALIAÇÃO IN VIVO DE ATIVIDADE ANTITUMORAL E TOXICOLÓGICA
E-mail: marcal_patricia@yahoo.com.br
Docente orientador: Patricia Marçal Da Costa

RESUMO
Quais as características que serão observadas histologicamente, pelas toxicidades causadas pelas drogas e sua ação antitumoral no sarcoma 180 (S180)? 2. OBJETIVOS: Implementar um protótipo experimental in vivo para teste de avaliação antitumoral utilizando modelo murino do Sarcoma 180;
Implementar um modelo de avaliação de toxicidade in vivo por meio da retirada dos órgãos alvos e posterior confecção de lâminas histológicas. 3.
HIPÓTESES: Que através da coleta asséptica manterá o tumor sem contaminação para ser inoculado e evolua para a neoplasia desejada. Que a
manutenção periódica manterá o sarcoma 180 em plena atividade neoplásica nos camundongos. Que a análise histopatológica identificará a atividade
antitumoral de algumas drogas e sua toxicidade. 4. MARCO TEÓRICO: O tumor Sarcoma 180, foi descoberto em 1914 no ‘Crocker Laboratory
(Columbia University, New York)’, sendo originalmente um tumor sólido, surgindo espontaneamente na região axilar de camundongos, sendo
classificado como carcinoma mamário, onde 1919, após a realização de transplantes subcutâneos, o tumor assumiu a forma de sarcoma, mantendo-se
inalterado (ASSEF et al.,2002). A avaliação antitumoral esta relacionada a regressão total de tumores nos animais, observando a redução do
crescimento dos tumores como também o aumento da expectativa da vida durante o tratamento, diferente daqueles que não são tratados. Schabel
(1977) demonstrou que o melhor resultado dos fatores apresentados, depende do tratamento, que deverá ser começado até 48 h após o transplante.
5. METODOLOGIA: A pesquisa será realizada a partir da obtenção do tumor através da cultura celular primária , de linhagem tumoral murina do tipo
Sarcoma 180, obtida através de um animal doador, da Universidade Federal do Ceará, 7 dias após inoculação. Os animais serão anestesiados e
sacrificados logo após a coleta do líquido ascítico da cavidade abdominal, sob condições assépticas. Para cada experimento serão utilizados 10
camundongos Swiss albino (Mus musculus), alojadas em gaiolas apropriadas em pequenos grupos do mesmo sexo. Serão utilizados animais adultos e
que não foram submetidos a processos experimentais. Os animais serão identificados e aclimatados às condições do biotério durante 5 dias. Para a
manutenção do tumor sarcoma 180 em camundongos, o animal de manutenção ou doador será anestesiado e sacrificado, e por meio asséptico, será
coletado o líquido ascítico da cavidade abdominal, tendo sido preparada uma suspensão de células com 5,0 mL de Ringer lactato, 0,2 mL de
gentamicina (5 mg/mL) e 0,5 mL de líquido ascítico, para a contagem posterior das células, os animais receptores serão inoculados com 2x106 células/
0,5 mL na região peritoneal. A manutenção será realizada a cada 10 dias. O procedimento experimental passará por avaliação do potencial
antitumoral, o tratamento pode ser iniciado após 24h de inoculação e realizado durante 7 dias consecutivos. Ao final do experimento (7 dias), os
animais serão sacrificados por deslocamento de cervical, sendo os seus órgãos (rins, baço e fígado) e tumores dissecados para avaliação do peso
relativo e da atividade antitumoral. RESULTADOS: Implantar na instituição um modelo de estudo para avaliar a atividade antitumoral de algumas
substâncias ou drogas, viabilizando a análise da toxicidade causada pelas mesmas através da análise histopatológica dos órgãos alvos de toxicidade
(fígado, rim, baço e timo).
Aluno: LARYSSA FERNANDA SARAIVA DE SOUZA
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Título PERFIL DO USO DE MEDICAMENTOS EM CRIANÇAS PREMATURAS COM RISCO PARA DOENÇA METABÓLICA ÓSSEA EM SEGUIMENTO
AMBULATORIAL
E-mail: patricia_quirino@hotmail.com
Docente orientador: Patrícia Quirino da Costa

RESUMO
O atendimento ao recém-nascido pré-termo é uma preocupação para equipe de saúde a fim de minimizar os efeitos de morbidades decorrentes de
um nascimento precoce, principalmente em crianças de muito baixo peso ao nascer que afeta o desenvolvimento ósseo como a doença metabólica
óssea (DMO). Com o diagnostico da DMO é prescrito suplemento mineral, com controle de calciúria e fosfatúria durante o tratamento que deve ser
avaliado. O objetivo deste estudo é correlacionar o uso de medicamentos aos achados bioquímicos realizados no período de internação neonatal aos
exames de controle realizado em ambulatório de seguimento. Será estudado se o uso de medicamentos a base de suplementação mineral a nessas
crianças reduz o risco de DMO. Estudos desenvolvidos sobre a DMO demonstram que o comprometimento da mineralização óssea pode se estender
até idades mais avançadas, mostrando a importância do diagnóstico e intervenção o mais precocemente possível, com o objetivo de prevenir as
repercussões no crescimento e desenvolvimento da criança. É um estudo de coorte retrospectivo, a realizar-se no período de outubro de 2014 a julho
de 2015, aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa em hospital terciário de ensino, sob o nº 050506/11.Espera-se avaliar se a complementação
mineral nessas crianças reduziu risco para DMO.
Aluno: KAREN MENESES GOMES
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Título SAÚDE DA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: INVESTIGAÇÃO PARA O CUIDADO DE ENFERMAGEM
E-mail: kariane_gomes@yahoo.com.br
Docente orientador: Kariane Gomes Cezario

RESUMO
As situações de vulnerabilidade social nas quais crianças estão inseridas podem influenciar em seu crescimento e desenvolvimento. A enfermagem
desenvolve práticas de cuidado a esta clientela visando à promoção da saúde e a qualidade de vida, por meio do desenvolvimento de tecnologias
educacionais de enfermagem. Objetiva-se caracterizar a saúde de crianças em situação de vulnerabilidade social, conforme as práticas de cuidado
estabelecidas por mães, pais ou cuidadores, bem como o desenvolvimento de tecnologia educacional em enfermagem. A hipótese deste estudo é que
a identificação das demandas de cuidado e das vulnerabilidades sociais de crianças e suas famílias é um meio viável para o desenvolvimento de
tecnologia educacional de enfermagem adequada a esta clientela. Estudos que priorizam a saúde de clientelas em situação de vulnerabilidade social
podem gerar impacto direto na qualidade de vida das famílias, promovendo novas reflexões, novas práticas de cuidado e proporcionando ao
enfermeiro a possibilidade de intervir e mudar realidades de cuidado infantil. O referencial teórico-metodológico a ser utilizado é o da Pesquisacuidado, o qual viabilizará coleta de dados: na primeira etapa se dará por meio de entrevista de pais ou cuidadores de crianças em situação de
vulnerabilidade social. Após identificação das práticas de cuidado e das demandas de saúde, será desenvolvida tecnologia educacional em
enfermagem, que será avaliada por pais e por enfermeiros especialistas. Serão respeitados os critérios éticos de pesquisas envolvendo seres humanos.
Espera-se como resultados contribuir no cuidado de enfermagem infantil para promoção da saúde, educação e a melhoria no autocuidado. Além
disso, auxiliará no desenvolvimento científico da enfermagem e no fortalecimento das práticas acadêmicas na instituição que será cenário da pesquisa.
Aluno: JULIANY KELLY MORENO
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PUBLICO DE FORTALEZA
Docente orientador: Vasco Pinheiro Diógenes Bastos

E-mail: vascodiogenes@yahoo.com.br

RESUMO
O atraso no processo da extubação traqueal resulta em um aumento das taxas de complicações em pacientes submetidos à ventilação mecânica. O
suporte ventilatório pulmonar mecânico deve ser oferecido em um plano de tratamento que considere o uso da ventilação pulmonar mecânica pelo
menor tempo possível para que não ocorra a incidência de riscos adicionais ao paciente. Objetivos: Analisar os fatores associados à falha na extubação
em crianças de uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, bem como incidência de falhas na extubação. Método: A pesquisa de caráter
documental, retrospectiva e quantitativa, será realizada em um hospital de referência em pediatria, serão incluídos no estudo os prontuários das
crianças do sexo masculino ou feminino, até 11 anos de idade, que estiveram intubados e sob ventilação mecânica. Resultados esperados: Evidenciar
os fatores relacionados a falha na extubação e oferecer subsídios para Unidade, como critérios eficientes no estabelecimentos de índices preditivos e
critérios clínicos utilizados na extubação.
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Título ASPECTOS NUTRICIONAIS, FÍSICO-POSTURAIS E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM ESCOLARES FREQUENTADORES DE UM COLÉGIO DE
FORTALEZA- CEARÁ.
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Docente orientador: Ismenia de Carvalho Brasileiro

RESUMO
A educação nutricional e o papel do profissional nutricionista no acompanhamento de crianças e adolescentes visam a promoção da saúde e bem
estar, observando os determinantes do estado nutricional desses indivíduos, principalmente os grupos sociais mais vulneráveis (RODRIGUES et al.
2011). Quanto aos adolescentes e seus hábitos alimentares, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou o Manual de Orientação Alimentar (BRASIL,
2012a), na qual descreve dados da situação desse grupo etário. Porém, o ato de alimentar-se nessa idade – assim como na vida inteira – não é apenas
para satisfazer uma demanda metabólica. A forma de comer e o que se come nessa idade está relacionada com fatores múltiplos e externos, como
dependência financeira, necessidade de socialização com seu grupo e afirmação da sua personalidade (EINSTEIN et al., 2000). A educação nutricional e
o papel do profissional nutricionista no acompanhamento de crianças e adolescentes visam a promoção da saúde e bem estar, observando os
determinantes do estado nutricional desses indivíduos, principalmente os grupos sociais mais vulneráveis (RODRIGUES et al. 2011). Entende-se que a
partir de intervenções precoces e eficazes na formação de novos hábitos alimentares, estabelece-se um comportamento alimentar ideal e previne-se
os agravos crônicos não transmissíveis, que atualmente tem incidência alarmante nessa faixa de idade (VARGAS e LOBATO, 2007). Objetivo Geral:
Avaliar os parâmetros nutricionais, físico-posturais e realizar atividades de educação nutricional a partir dos hábitos alimentares e físicos de alunos de
uma escola pública de Fortaleza- Ceará. Objetivos Específicos: a) Traçar o perfil antropométrico e avaliar o consumo alimentar dos alunos; b) Mostrar
a importância de uma alimentação saudável através da definição de nutrientes, alimentação equilibrada, grupos de alimentos e exemplos de lanches
saudáveis; c) Capacitar alunos para atuarem como agente multiplicadores das ações de educação nutricional em nível familiar e escolar. Tipo de
estudo: O presente estudo é de natureza quantitativa, que procura traduzir em números os conhecimentos gerados pelo pesquisador. O delineamento
é longitudinal. Dados sobre causa e efeito são coletados pontualmente (PRODANOV, 2013). A pesquisa possui características descritiva e analítica.
Local e Período A investigação será realizada em Escola Pública de Fortaleza, Ceará (colégio da polícia militar do Ceará) durante o período de fevereiro
a julho de 2015. O ambiente escolar tem como justificativa por ser um espaço na qual estão concentrados os adolescentes. População e Amostra: A
pesquisa será realizada com todos os alunos com idade entre 10 a 14 anos efetivamente matriculados ao longo do período destinado à coleta de
dados. Coleta de Dados: Será realizado diagnóstico nutricional com a comunidade de alunos a partir da avaliação antropometria e da aplicação de um
Recordatório Alimentar de 24 horas, a ser aplicado em duplicata sendo um numa segunda-feira para verificar hábito alimentar de final de semana, e os
demais em outro dia da semana. A avaliação antropometria incluirá os seguintes parâmetros: peso, altura, idade, dobras cutâneas com cálculo do
percentual de gordura corporal. Esse diagnóstico será feito por amostragem, a ser calculada pela fórmula de amostragem de universo finito. A partir
do diagnóstico serão definidos os temas a serem abordados na prática de educação nutricional. A frequência das ações de educação nutricional será
definidas de acordo com a disponibilidade da escola. Ao final do ano letivo, serão refeitas as avaliações antropométricas, bem como a aplicação do
Recordatório Alimentar, a fim de avaliar a efetividade das práticas de educação nutricional
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Título AVALIAÇÃO DO PICO DE TORQUE (PT) E POTENCIA MUSCULAR (P) DOS MUSCULOS DO TRONCO EM INDIVIDUOS PÓS ACIDENTE VASCULAR
ENCEFÁLICO
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RESUMO
Os dinamômetros Isocinéticos Computadorizados (DIC) são considerados como o padrão-ouro de medida de parâmetros motores, devido sua
eficiência e efetividade. O grupo muscular testado pode ser carregado até sua capacidade máxima ou mínima ao longo de toda sua amplitude de
movimento. Após um Acidente Vascular Encefálico (AVE) os indivíduos podem apresentar diminuição do torque e potência dos músculos do
tronco.JUSTIFICATIVA: Estudos verificaram que após um AVE os indivíduos podem apresentar comprometimento nos músculos do tronco, porém
estes estudos não avaliaram os pacientes durante atividades no dinamômetro isocinético e em velocidades variadas. OBJETIVO: Analisar o grau de
Potência (P) e Pico de Torque (PT) nas velocidades de 60o e 120º/seg. nos músculos tronco em indivíduos pós AVE. METODOLOGIA: O projeto utilizará
o DIC-Biodex System 3-Pro e serão incluídos sujeitos pós AVE crônico que realizarão movimentos de flexão e extensão do tronco. HIPOTESE: A
avaliação isocinética confirmará o grau de comprometimento dos músculos do tronco de acordo com PT e P analisados. RESULTADOS: É esperado que
haja diminuição de PT e P nesses indivíduos.
Aluno: LOANA KISLLEY

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: JESSICA DE VALÕES BARCELOS

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES
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RESUMO
Na atualidade, a atividade física é indispensável no cotidiano, dado aos benefícios físicos e mentais oferecidos. PROBLEMA: Qual o nível de atividade
física de estudantes de saúde? Como utilizam o tempo disponível quando não estão na faculdade? São praticantes de alguma atividade física regular?
OBJETIVO: classificar o nível de atividade física de estudantes jovens da área de saúde em uma instituição de ensino superior em uma capital do
nordeste brasileiro. HIPÓTESES: Estudantes de uma instituição apresentam possivelmente riscos para desenvolvimento de doenças crônicas dado a
atual estilo de vida dos adultos jovens na contemporaneidade. MARCO TEÓRICO: Estilo de vida, hábitos, nível de prática de atividade física, saúde,
riscos para desenvolver doenças crônicas não transmissíveis da população jovem estudante de uma instituição de ensino. PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS: Trata-se de um estudo transversal, com o propósito esclarecer conceitos de estilo de vida devendo fornecer uma visão ampla de
como possíveis eventos aparecem na população estudada. RESULTADOS ESPERADOS: possíveis estilo de vida incompatíveis com estados de saúde
esperados. Identificação de fatores de risco para desenvolvimento de doenças crônico degenerativas.
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Título EFEITOS SUBJETIVOS PRODUZIDOS PELO FLUTTER®VPR¹, SHAKER®CLASSIC E NEW SHAKER® EM VOLUNTÁRIOS SAUDÁVEIS
E-mail: dmsmdiniz@hotmail.com
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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 com
objetivo de promover a limpeza das vias aéreas, dentre estes destacam-se os aparelhos que promovem a oscilação oral de alta frequência (OOAF),
definida como a aplicação terapêutica periódica ou intermitente de resistor limiar pressórico do tipo gravitacional à fase expiratória do paciente, a
qual é transmitida à região traqueal e à árvore brônquica, fazendo com que ocorra o “descolamento” e o deslocamento das secreções
traqueobrônquicas. Dentre os equipamentos que associam vibração à pressão positiva expiratória (PEP), destacam-se o Flutter® VRP1, o Shaker®
Classic e o New Shaker®.Os objetivos do nosso trabalho são: Avaliar os efeitos subjetivos produzidos pelo Flutter® VRP1, o Shaker® Classic e o New
Shaker®, em voluntários saudáveis; Relatar a sensação vibratória no tórax produzida pelos mesmos; Correlacionar o grau de dificuldade para
execução, através da escala visual analógica (EVA);Mesurar os parâmetros cardiorrespiratórios durante a execução dos aparelhos. Hipotetiza-se que o
Shaker® Classic e o New Shaker® produzam efeitos semelhantes ao do Flutter® VRP1 podendo ser utilizados sem nenhum prejuízo à eficiência do
tratamento fisioterápico, mesmo que os primeiros apresentem um custo bem inferior. Dessa forma, faz-se necessário a mensuração dos efeitos
subjetivos produzidos por estes equipamentos, visto que ainda não dispomos de nenhum exame complementar que verifique seus efeitos
objetivamente. Trata-se de um estudo com caráter descritivo, exploratório, transversal com estratégia de análise quantitativa dos resultados.
Participarão da pesquisa alunos da Estácio/Fic que estejam cursando do 1º ao 4º semestre do curso de Fisioterapia. Para amostra será realizado um
sorteio de 30% dos alunos de cada turma nos dois turnos, correspondendo uma média de 24 alunos. A seguir será realizado um sorteio para
identificação do equipamento (Flutter® VRP1, o Shaker® Classic ou o New Shaker®) a ser utilizado primeiro, ao final da execução de cada uma das
técnicas, será aplicado pelos pesquisadores um questionário com o propósito de avaliar os efeitos subjetivos produzidos pelo Flutter® VRP1, o Shaker®
Classic e o New Shaker®, relatar a sensação vibratória produzidas no tórax, correlacionar o grau de dificuldade para execução dos mesmos através da
EVA e mesurar os parâmetros cardiorrespiratórios durante a execução do Flutter® VRP1, o Shaker® Classic e o New Shaker®. Em seguida cada
voluntário deverá adotar a posição sentada mais confortável possível, com cotovelos apoiados em uma mesa, sustentar o aparelho na boca, vedando
bem com os lábios, em seguida deverá ser orientado a realizar uma inspiração nasal e expiração oral pelo bocal do aparelho. Este procedimento será
repetido 30 vezes intercalado a cada 10 repetições por um minuto de intervalo. Durante a realização da técnica será verificado pré, peri e pós a
freqüência cardíaca (FC), freqüência respiratória (FR), saturação de oxigênio (SpO2) e pressão arterial (PA) de cada voluntário. O estudo trará como
benefícios um melhor conhecimento dos efeitos produzidos pelas técnicas nos voluntários, possibilitando uma melhor indicação para os pacientes que
necessitem utilizá-las. Espera-se que os resultados desta pesquisa evidenciem que os dois equipamentos produzam efeitos semelhantes, facilitando a
aquisição e uso dos mesmos nos hospitais e clínicas, com um custo menor, viabilizando um tratamento mais eficaz aos pacientes que apresentem
doenças pulmonares que cursem com acúmulo de secreção obstrutiva das vias aéreas.
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RESUMO
Os estudantes de saúde de uma instituição de ensino superior do município de Fortaleza apresentam um estilo de vida saudável? Como se utilizam seu
tempo disponível quando não estão na faculdade? São praticantes de alguma atividade física regular? E ainda, tais jovens apresentam risco
cardiovascular? OBJETIVO: Analisar o estilo de vida fantástico de estudantes adultos jovens dos cursos de saúde em uma Instituição de Ensino
Superior. HIPÓTESES : Estudantes de uma instituição de ensino superior apresentam possivelmente riscos para desenvolvimento de doenças crônicas
dado a atual estilo de vida dos adultos jovens na contemporaneidade. MARCO TEÓRICO: Riscos para desenvolver doenças crônicas não transmissíveis ,
estilo de vida,saúde da população adulto jovem estudante de instituição de ensino superior. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS :Trata-se de um
estudo transversal, analítico, que terá como propósito esclarecer conceitos de estilo de vida devendo fornecer uma visão ampla de como possíveis
eventos aparecem na população estudada. RESULTAODOS ESPERADOS:Quais os principais fatores de riscos para hipertensão arterial do estudantes,
quantos alunos têm esses fatores de riscos, como estão o estilo de vida desses alunos em geral.
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Título MODELO EXPERIMENTAL DE UTILIZAÇÃO DO ACAPELLA® ACOPLADO A MASCARA DE EPAP AVALIADO PELA CINTILOGRAFIA PULMONAR
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RESUMO
A fisioterapia respiratória é a área da fisioterapia que atua nos distúrbios respiratórios, ou em patologias que levam a distúrbios do sistema
respiratório, buscando otimizar a função respiratória, a qual conduz ao aumento da ventilação e da oxigenação. As técnicas de higienização brônquica
podem ser realizadas utilizando recursos instrumentais e não-instrumentais. A máscara de EPAP é um recurso fisioterapêutico que objetiva aplicar a
pressão positiva nas vias aéreas, sendo rotineiramente utilizado para reverter complicações pulmonares decorrentes do ato cirúrgico. Já a OOAF é
uma aplicação terapêutica periódica intermitente de resistor limiar pressórico do tipo gravitacional à fase expiratória do paciente e de vibração.
Dentre os equipamentos que fornecem OOAF pode-se citar ACAPELLA®, FLUTTER® VRP1 E SHAKER.O objetivo deste trabalho é elaborar um modelo
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experimental de utilização da máscara de EPAP acoplada ao Acapella® e, além disto, testar a utilização do Acapella® conectado a vávula expiratória da
máscara de EPAP; Identificar a variação da pressão e vibração produzidas pelos dois modelos de Acapella®, blue e green; Verificar a ventilação
pulmonar através da cintilografia a este modelo experimental, para que dessa forma, haja possibilidade de além do fornecimento da pressão positiva
ofertada pelo EPAP promova-se também a vibração, a qual otimizará os efeitos sobre a secreção de pacientes não cooperativos, já que não existe no
mercado nenhum equipamento disponível que promova estes dois tipos de terapias (vibração e PEP) de forma passiva, obtendo-se dessa forma, uma
maior eficiência na limpeza brônquica e consequentemente uma melhor e mais rápida recuperação dos pacientes, promovendo uma melhora na sua
qualidade de vida. Espera-se que o acoplamento do ACAPELLA® à máscara facial possibilite a utilização da OOAF, em indivíduos que não possam utilizála de forma voluntária, como normalmente a mesma deve ser realizada: com a cooperação do paciente. Trata-se de um estudo de campo, de caráter
transversal e descritivo, com estratégia de análise quantitativa dos resultadosapresentados. A pesquisa será desenvolvida no Instituto de Medicina
Nuclear de Fortaleza-CE. A população será composta por alunos do Centro Universitário Estácio do Ceará que estejam cursando do 1º ao 4º semestre
do curso de Fisioterapia. A execução da técnica será realizada em 3 fases. Inicialmente (fase 1) será realizada a cintilografia de inalação pulmonar com
o indivíduo na posição de decúbito dorsal (D.D) para obter a imagem controle (pré-utilização da técnica) durante 5 minutos em uma gama câmara
computadorizada.Em seguida o voluntário realizará a primeira sessão utilizando Acapella® acoplado a máscara de EPAP (fase 2), com o objetivo de
verificar a adaptação e o entendimento do paciente sobre a realização da técnica. No dia seguinte (12h horas após a fase 2) será realizada a 2ª sessão
da técnica (fase 3) executada no dia anterior e imediatamente após uma nova cintilografia para obter a imagem após utilização da técnica, da mesma
forma que a primeira. Ao final da execução da técnica, será aplicado pelo pesquisador um questionário com o propósito de avaliar os efeitos
subjetivos, relatar a sensação vibratória produzidas no tórax, correlacionar o grau de dificuldade para execução do mesmo através da EVA e mesurar
os parâmetros cardiorrespiratórios durante a execução da técnica utilizando o equipamento. Para execução do Acapella®- EPAP o voluntário
permanecerá na posição sentada com os cotovelos apoiados em uma mesa, com o fisioterapeuta segurando a máscara no rosto respirando
espontaneamente da forma que for preferida pelo voluntário, com cuidado para que não haja vazamento de ar pela máscara, para tanto será utilizada
uma presilha da cabeça em direção a máscara. A máscara ficará acoplada no rosto até que o voluntário solicite sua retirada por algum incômodo,
perfazendo um total de 5 minutos de duração. Durante a realização do procedimento serão monitorados frequência cardíaca, pressão arterial e
saturação e após será questionado sobre a sensação subjetiva e vibratória, além do grau de dificuldade de realizar a técnica.A utilização do Acapella®EPAP trará um grande benefício para o voluntário que apresente patologia na qual aconteça acúmulo de secreções, além de auxiliar na fisioterapia pré
e pós-operatória, pois melhora o funcionamento pulmonar, reduz a dispinéia e tem ação preventiva auxiliar contra infecções bronco-pulmonares. Os
resultados esperados são padronizar a utilização do Acapella® conectado a válvula expiratória da máscara de EPAP.
Aluno: ANA CAROLINE BESSA ARAUJO

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título O IMPACTO DA MASTECTOMIA NA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA EM MULHERES
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RESUMO
Trata-se de um estudo referente a possibilidade de alterações respiratórias presentes em mulheres que passaram por cirurgia de mama por
acometimento da neoplasia mamaria. No contexto atual, no mundo e no Brasil, o câncer demonstra que este aumentou a sua incidência e tende a
crescer ainda mais com o envelhecimento da população. Em especial o câncer mamário destaca-se como sendo a segunda doença neoplásica entre as
mulheres, sendo considerado importante fator de óbito (MS, 2014). Estima-se para o Brasil no ano de 2014, 52.680 casos de câncer da mama, com um
risco estimado de 52 casos a cada 100 mil mulheres. No Sul e Sudeste, a incidência é mais importante, fato associado ao nível de desenvolvimento.
Entre os estados brasileiros, São Paulo e Rio de Janeiro, são os que apresentam maiores taxas de incidência em mulheres (BRASIL, 2014). No entanto
esse tipo de câncer pode ser considerado como uma doença de prognóstico eficaz, se diagnosticado precocemente e tratado oportunamente. As taxas
de mortalidade, contudo, continua elevada no Brasil, isto se deve provavelmente ao fato desta doença ser diagnosticada em estágios avançados em
cerca de 60% dos casos no Brasil (BRASIL, 2004; INCA, 2012; TORRES, 2008). Vários são os meios de diagnostico deste câncer, podendo ser percebido
pelo exame clinico das mamas, autoexame e detectado através da mamografia, do ultra som mamário da punção de aspiração –PAAF e/ou através da
biopsia que trata-se de um procedimento mais invasivo que retira-se o tumor e faz-se a histopatologia (INCA,2012). Após a confirmação a terapêutica
pode se dar por meio da quimiotreapia, radioterapia, hormonoterapia e a cirurgia, sendo este ultimam o procedimento mais invasivo, e muitas vezes
multilante. Independente da terapêutica, muitas são as implicações e complicação frequente na mulher. Dentre as complicações tem-se o linfedema,
retrações cutâneas, cicatrizações fibróticas e alterações na biomecânica que se acredita que possa levar a outras complicações como as de natureza
respiratória em consequência a extirpação de grupos musculares impactantes no processo da respiração, ou ainda diminuição da resistência
imunologia em resposta a quimioterapia. Certos que podem acontecer essas possíveis alterações respiratórias questiona-se quais alterações são mais
frequentes e comuns nas mulheres mastectomizadas?
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RESUMO
A água é um recurso natural essencial à vida e ao desenvolvimento das comunidades humanas. E, ainda que, considerada uma reserva mineral barata
e inesgotável é de direito de todos, independente do estágio de desenvolvimento ou condição socioeconômica devendo atender a todas as
necessidades humanas fisiológicas, econômicas e domésticas com quantidade, continuidade, cobertura e custo. Entretanto, não basta que as
populações apenas disponham de água, é necessário também que essa água se caracterize por um mínimo de qualidade. As preocupações quanto aos
níveis de qualidade, contaminação das águas e manutenção dos recursos hídricos assume importância à medida que a água é destinada ao consumo
humano ou a transformação econômica. A água compõe um importante meio de transmissão de doenças. OBJETIVOS: Pretende-se por meio deste
trabalho analisar bacteriologicamente a água oferecida em chafarizes públicos da cidade de Cascavel-Ceará, expondo os riscos aos quais a população
pode estar submetida. E se necessário orientar e buscar medidas que possam garantir água de boa qualidade, segundo a portaria Nº 2.914 do
Ministério da Saúde. Pretende-se ainda Verificar se a água proveniente dos chafarizes públicos atendem as exigências da portaria n° 2914 do
Ministério da Saúde; Sugerir medidas de controle da qualidade da água, com a finalidade de minimizar os riscos; buscar medidas, se necessário, que
visem à oferta de uma água de boa qualidade. MARCO TEÓRICO: Segundo a portaria N° 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde, define-se água para o
consumo humano aquela que atenda os padrões de potabilidade, estando de acordo com os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos e que não
ofereça riscos à saúde. E ainda conforme a portaria, toda água para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá passar por processo de
desinfecção ou cloração. Nos últimos anos, vários patógenos denominados ‘’emergentes’’ tem sido apontados em fonte e distribuição de água e
consumo. Entre os contaminantes patogênicos mais comuns são citados vírus, protozoários, helmintos e bactérias [...] Quando estes microrganismos
são encontrados na água, é sinal de que existe uma via de acesso que pode ser seguida, também por germes ou agentes patológicos que são
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eliminados nas dejeções de pessoas infectadas (MATTOS e SILVA 2002). As principais contaminantes de água e de outros alimentos são os coliformes
fecais. Essas bactérias geralmente causam infecções intestinais e em raros casos podem causas infecções extraintestinais como meningite pela
bactéria Salmonella typhi. [...] A cólera, uma doença causada pelo coliforme Vibrio cholerae, é caracterizada por ser transmitida por água contaminada
(JERBA E PILLEGI, 2000). JUSTIFICATIVA: Relacionando a qualidade da água com a saúde humana, é sabido que várias patologias podem ser
ocasionadas pela ingestão de água contaminada. Na cidade de Cascavel-Ceará as agentes de saúde de cada bairro são orientadas a, mensalmente,
levarem as residências um frasco de 500 ml de hipoclorito para a desinfecção de água e de verduras. Porém, muitos bairros da cidade não apresentam
agentes de saúde e não há, por parte de nenhum órgão público, esclarecimentos sobre a potabilidade dessa água oferecida gratuitamente. Por isso, o
seguinte projeto tem como justificativa a avaliação da qualidade da água oferecida gratuitamente, que, estando fora dos padrões, pode atingir
negativamente a saúde da comunidade. METODOLOGIA: Irão fazer parte do projeto águas de chafarizes públicos da Sede da Cidade de Cascavel-CE,
onde será escolhido 8 chafarizes, não havendo a necessidade da análise ser feita em todos os chafarizes cadastrados no , uma vez que a sede da
Cidade apresenta o mesmo lençol freático. A coleta das amostras será feita no período de Novembro de 2014 a Fevereiro de 2015, com base nas
exigências da portaria n°2914 do Ministério da Saúde. Serão coletados de cada chafariz três amostras, onde amostra 1 corresponderá a análise de
coliformes totais e termotolerantes; amostra 2 para determinar a presença de E. coli; e amostra 3 para determinação de bactérias heterotróficas. Em
caso de possíveis erros na análise, a coleta poderá ser refeita. Em cada mês será coletado 24 amostras, contabilizando ao todo 96 amostras.
RESULTADOS ESPERADOS: Com esta pesquisa espera-se verificar, de acordo com a portaria n°2914 de 2011 do Ministério da Saúde, a presença de
coliformes totais e termotolerantes; E. coli e bactérias heterotróficas na água de abastecimento público, podendo indicar contaminação da mesma,
além de esclarecer a população os riscos da ingestão da água fora dos padrões microbiológicos. Isso pode contribuir na prevenção e tratamento de
possíveis patologias, visando assim à saúde da comunidade.
Aluno: PAULA RAQUEL ALVES NOGUEIRA
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Título ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AGUA-DE-COCO COMERCIALIZADA EM DIFERENTES PONTOS DA CIDADE DE FORTALEZA - CEARÁ
E-mail: eliane5araujo@hotmail.com
Docente orientador: Eliane Silva de Araújo Vasconcelos

RESUMO
A preocupação com a saúde e a forma física têm levado as pessoas a consumir bebidas naturais. A água-de-coco é uma bebida natural muito
apreciada no Brasil e no mundo. Seu consumo vem crescendo nos últimos tempos, principalmente devido às suas propriedades de reposição de
eletrólitos perdidos após uma desidratação ou desgaste físico. Contudo, a maneira de obtenção da água-de-coco envolve práticas de manipulação
humana, o que pode caracterizar um risco biológico para o consumidor, devido à possibilidade de contaminação microbiana. Diante da demanda de
seu consumo pela população e da quase ausência de trabalhos caracterizando tal produto comercializado, faz-se a necessidade de estudos que
comprovem a qualidade higiênico-sanitária desta bebida, que é obtida através da manipulação humana do coco. Nesse contexto, objetiva-se efetuar
análises microbiológicas em amostras de água-de-coco comercializadas em diferentes pontos da cidade de Fortaleza. Para tanto, serão aleatoriamente
selecionados para o teste cinco pontos comerciais, onde duas amostras da bebida serão obtidas de cada um dos pontos escolhidos e serão
investigadas quanto a presença e contagem de coliformes totais e coliformes fecais, e também quanto à presença de Salmonella sp. Também serão
avaliadas as características coloniais e microscópicas de cada microrganismo detectado. Os resultados obtidos serão confrontados aos padrões
microbiológicos determinados pela legislação federal vigente, que estabelece para bebidas naturais, ausência de coliformes totais e coliformes fecais
em 50 mL, e ausência de Salmonella sp. em 25 mL do produto.
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RESUMO
Os sucos de frutas são consumidos e apreciados em todo o mundo, não só pelo seu sabor, mas, também, por serem fontes naturais de carboidratos,
carotenóides, vitaminas, minerais e outros componentes importantes. O consumo de sucos naturais preparados artesanalmente vem se tornando
cada vez mais uma prática rotineira por uma grande parcela da população, que busca hábitos alimentares saudáveis. Contudo, a forma de preparo
desse alimento envolve práticas de manipulação humana, o que pode caracterizar um risco biológico para o consumidor, devido à possibilidade de
contaminação microbiana. Diante da demanda de seu consumo pela população e da quase ausência de trabalhos caracterizando tal produto
comercializado, faz-se a necessidade de estudos que comprovem a qualidade higiênico-sanitária desta bebida, que é obtida através da manipulação
humana de frutas. Nesse contexto, objetiva-se efetuar análises microbiológicas em amostras de sucos naturais comercializados em diferentes pontos
da cidade de Fortaleza. Para tanto, serão aleatoriamente selecionados para o teste cinco pontos comerciais, onde duas amostras da bebida serão
obtidas de cada um dos pontos escolhidos e serão investigadas quanto a presença e contagem de coliformes totais e coliformes fecais, e também
quanto à presença de Salmonella sp. Também serão avaliadas as características coloniais e microscópicas de cada microrganismo detectado. Os
resultados obtidos serão confrontados aos padrões microbiológicos determinados pela legislação federal vigente, que estabelece para bebidas
naturais, ausência de coliformes totais e coliformes fecais em 50 mL, e ausência de Salmonella sp. em 25 mL do produto.
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RESUMO
A curva ABC é uma ferramenta utilizada na administração que possibilita a identificação de insumos que consomem maiores ou menores recursos. Sua
importância é baseada no redirecionamento das decisões e investimentos na produção de alimentos. Esta pesquisa tem como objetivo aplicar a
metodologia da curva ABC em unidades de alimentação e nutrição durante o período de novembro de 2014 a junho de 2015. Será realizado
acompanhamento mensal do valor dos insumos consumidos pelas unidades para a categorização nos grupos A, B, C. As informações sobre a
quantidade e preços dos gêneros serão coletadas diretamente no setor. A elaboração da curva será realizada a partir do cálculo dos valores totais de
cada item utilizado na UAN, no período e posteriormente, organizado em ordem decrescente de preço. A análise da curva sinalizará oscilações de
preços entre fornecedores, consumo excessivo e/ou possíveis desperdícios. Espera-se com esse estudo apresentar uma nova ferramenta de
gerenciamento de custos nas unidades e colaborar para uma gestão de recursos mais eficiente.
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Título AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTROLÓGICO DE PACIENTES COM ARTRITE REUMATOIDE EM USO DE TERAPIA FARMACOLÓGICA
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RESUMO
A Artrite Reumatóide é uma doença inflamatória crônica, se apresenta com manifestação de distúrbios inflamatórios crônicos que podem afetar
órgãos e tecidos, mas o alvo principal são as articulações. O objetivo do tratamento está pautado na busca constante de atingir a mínima atividade da
doença ou a remissão. A presente pesquisa visa identificar quais fatores podem acarretar deficiência nutricional em pacientes que fazem uso
farmacológico para o tratamento da artrite reumatoide, avaliar quais elementos nutricionais são afetados e sua correlação com o agravamento
patológico da doença. Em linhas gerais objetiva-se avaliar o estado nutrológico de pacientes com artrite reumatoide em terapia farmacológica no
Hospital Geral de Fortaleza. Especificamente, buscar-se-á avaliar os parâmetros antropométricos registrados em prontuários, correlacionar os exames
bioquímicos com o controle da atividade da doença, verificar quais os medicamentos utilizados pelos pacientes e analisar se há interação entre os
medicamentos com a alimentação. Acredita-se que fatores externos associados sejam responsáveis pelo agravamento nutrológico dos pacientes e que
tal carência acarrete uma exasperação no estado patológico da doença. Conjectura-se que com a avaliação da frequência alimentar dos pacientes e
dos exames laboratoriais seja possível conhecer quais os fatores nutricionais são acometidos pela doença. Embora exista uma vasta literatura
relacionada ao tema, são poucas as que correlacionam a alimentação à farmacoterapia. Com este trabalho buscar-se-á avaliar o estado nutrológico
dos pacientes com artrite reumatoide, analisando os exames laboratoriais, farmacológicos e nutricionais, a fim de se obter dados que auxiliem no
controle desta patologia. A pesquisa de campo será realizada com amostra composta por 100 pacientes, dos 20 aos 29 anos. Os dados serão coletados
a partir de questionários aplicados por meio de entrevista. Com a análise do IMC e da circunferência da panturrilha juntamente com a avaliação dos
dados hematológicos, bioquímicos, imunológicos e o inquérito alimentar espera-se obter um resultado preciso sobre o estado nutricional dos
pacientes.
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RESUMO
O câncer de mama é uma patologia que apresenta multiplicação anormal, rápida e desorganizada das células da mama, formando um tumor maligno.
Estudos mostram que a inclusão de uma maior quantidade de vitamina D, diminuem taxas de mortalidade em mulheres com câncer de mama. Nesse
sentido, o trabalho tem como principais objetivos: - Verificar os níveis séricos de vitamina D em pacientes com câncer de mama; - Verificar quais os
medicamentos utilizados pelas pacientes e correlacionar a terapia com o estado nutricional e exames bioquímico. Supõe-se que a utilização da
avaliação nutricional e a realização dos exames bioquímicos, estimem quais os fatores que estão relacionados com a carência de vitamina D em
mulheres com câncer de mama. Considerando todos os argumentos que foram referenciados neste trabalho, demonstrando a eficácia do uso da
vitamina D na prevenção e no tratamento do câncer de mama, faz-se importante a incorporação do planejamento de ações em saúde que possam
promover a melhoria das condições de vida através de novos achados neste contexto. A avaliação nutricional será realizada através de um
questionário para coletar os possíveis fatores de risco. Observando os exames bioquímicos das pacientes, espera-se que os níveis de vitamina D que
estiverem abaixo do recomendado pela literatura estejam envolvidos com o estado nutricional a progressão e o tratamento oncológico das pacientes.
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RESUMO
O jerimum (Cucurbita maxima) é uma hortaliça muito apreciada no Ceará e é utilizada como guarnição pelas famílias carentes no interior do estado,
porém, não se sabe precisamente sua composição físico-química e a quantidade de nutrientes existentes. Dessa forma, este projeto tem como
objetivo produzir uma farinha a base do jerimum e viabilizar a produção de um cookie. Para isto serão realizadas análises físico-químicas e
microbiológicas da farinha e na avaliação da sua utilização em um cookie. Alguns estudos apontam a existência de uma alta taxa de contaminação
química na família Cucurbácea, mas outros estudos indicam efeito funcional da mesma família. Espera-se produzir uma farinha rica em fibras e
vitamina A (retinol), ou seja, uma farinha funcional e nutritiva que será usada para produzir outros alimentos.
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RESUMO
Erros inatos do metabolismo (EIM) compreende um dos grupos de doenças genéticas metabólicas ocasionadas por deficiências enzimáticas específicas
ou decorrentes de falhas no transporte de proteínas. Essas deficiências podem gerar acúmulo de diferentes substratos, além da ausência de produtos
intermediários críticos e/ou de produtos finais específicos. Além disso, essas deficiências podem gerar o excesso prejudicial de vias metabólicas
acessórias. A grande maioria dessas doenças metabólicas só se manifesta quando há uma alteração do equilíbrio bioquímico, provocada geralmente
após o nascimento, em geral quando há contato com fatores exógenos. Seu diagnóstico é complexo já que existe uma grande diversidade de sinais
clínicos, muitas vezes pouco conhecidos pelos profissionais de saúde. Para uma melhoria das condições de vida e progressão da doença desse
paciente se faz necessário sua identificação na fase pré-sintomática e/ou sintomática inicial. Dentre as formas de detecção, considera-se a triagem
populacional como uma das estratégias que podem ser utilizadas para rastrear indivíduos em risco dentro de uma população considerada "normal”,
atuando como preventiva/terapêutica imediatas. O Sistema Único de Saúde segundo a Portaria 822, de 6 de junho, ampliou a triagem neonatal no
Brasil para quatro doenças metabólicas: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme e fibrose cística, porém deixou de fora outras
doenças graves por ser EIM raras de metabolismo. Esse projeto visa a implantação de testes de triagem mínima de EIM no Centro Universitário
Estácio do Ceará, Fortaleza (Ce), para rastreamento de doenças metabólicas de pacientes atendidos no Hospital Albert Sabin (Fortaleza – Ce) e com
isso possibilitar maior rapidez na detecção e prevenção dos casos de pacientes com erros inatos de metabolismo, contribuindo pra uma melhora
considerável dos mesmos junto ao Sistema único de Saúde.
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RESUMO
O excesso de peso infantil tornou-se um problema de saúde pública, devido as suas consequências a curto e longo prazo. Além da obesidade na
população pediátrica, outra medida que vem aumentando é a circunferência abdominal, sendo esta um marcador importante de doenças
cardiovasculares. Objetivos: Diagnosticar o estado nutricional e o risco de doença cardiovascular em crianças por meio da circunferência abdominal.
Justificativa: Diante das consequências de excesso de peso é de fundamental importância diagnosticar o estado nutricional dessas crianças, bem como
apontar o nível de risco de doença cardiovascular por meio da circunferência abdominal. Hipótese: O estado nutricional e a circunferência da cintura
está diretamente relacionado com o risco de aparecimento de doenças crônico degenerativas e doenças cardiovasculares. Marco teórico: O excesso
de peso infantil é de causa multifatorial e relaciona-se com fatores ambientais, comportamentais e biológicos. Procedimentos metodológicos: Serão
aferidos, peso, altura e circunferência abdominal. Resultados esperados: Espera-se encontrar crianças com circunferência abdominal aumentadas,
devido à grande prevalência apontada em estudos de excesso de peso infantil. E diante do diagnóstico trabalhar a prevenção e reversão do quadro.
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Título ELABORAÇÃO DE PÃO QUEIJO ENRIQUECIDO C FIBRAS PROVENIENTES YACON E BERINJELA
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RESUMO
As doenças cardiovasculares lideram o índice de mortalidade no Brasil, e a fibra alimentar possui compostos bioativos que tem o poder de melhorar o
perfil lipídico e glicídico dos indivíduos, sendo benéfica para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. O presente trabalho tem como
objetivo avaliar a aceitação de pães de queijo enriquecidos com farinhas de yacon e berinjela, que possuem alto teor e fibras solúveis trarão benefícios
no combate a estas doenças. Estas fibras promovem a menor captação de colesterol e glicose diminuindo os níveis sanguíneos desses nutrientes. A
farinha de Yacon será obtida a partir de raízes tuberosas de Yacon, a farinha de berinjela será extraida da berinjela fresca, o material será desidratado
e triturado em processador, em seguida utilizado na preparação dos produtos. As análises de composição química serão realizadas em triplicata,
participarão do teste 60 provadores, de ambos os sexos e com idade entre 20 e 55 anos. Para o teste de preferência, será utilizado o teste de escala
hedônica de 9 pontos, com análise dos pães de queijo com 10 e 20% das farinhas em sua composição. Espera-se com o presente estudo produzir pães
de queijo mais nutritivos, com características sensoriais preservadas e de boa aceitação, e que promova uma melhora na saúde e estado nutricional
das pessoas que o consumirem.
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RESUMO
As crianças com Síndrome de Down apresentam alterações no sistema imunológico que podem contribuir para o desenvolvimento de alergias
alimentares. MARCO TEÓRICO: A síndrome de down é uma desordem genética causada por uma cópia extra do cromossomo 21. (BERTHOLD et al,
2004) A síndrome de down (SD) foi descrita primeiramente em 1866 por Jonh Langdon Down. É encontrada em aproximadamente um a cada 700
crianças nascidas vivas, o que torna a aberração cromossômica mais comum, compatível com a sobrevida a termo. (BERTHOLD et al, 2004) A
população com síndrome de down apresenta um conjunto de infecções, principalmente de cavidade oral, vias aéreas superiores, além de tecido
celular subcutâneo. Assim, há uma alta incidência por doenças infecciosas, sendo mais freqüentes as de origem respiratória. (RIBEIRO et al, 2003).
JUSTIFICATIVA: As causas responsáveis pelo desenvolvimento de doenças alérgicas são multifatoriais, envolve predisposição genética, redução da
imunidade. Sendo assim, pessoas com Síndrome de Down apresentam uma grande probabilidade de serem alérgicas, uma vez que suas características
genéticas e imunológicas contribuem com essa realidade. OBJETIVOS: O objetivo desse projeto é identificar o nível de alergias alimentares em
crianças com Síndrome de Down da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) da cidade de Fortaleza. PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS: Trata-se uma pesquisa de caráter quantitativo e de campo, que contará primeiramente com uma avaliação através de um
questionário (levantamento amostral) com os país e/ou responsáveis das pessoas com síndrome de down matriculadas regularmente na Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Fortaleza (CE). Realizada essa parte do projeto, será elaborado palestras educativas com entrega de
material relacionado ao tema abordado Os dados serão obtidos mediante o consentimento dos país e ou responsáveis, assinando o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Os resultados do questionário serão tabulados no Excel® 2007. RESULTADOS ESPERADOS: Com esse projeto,
espera-se contribuir para a saúde dos indivíduos com síndrome de down, despertando um pensamento crítico por parte dos responsáveis dos mesmos
de que a alergia alimentar é um problema sério e que merece cuidados.
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RESUMO
O látex da planta Calotropis procera é constituído de uma diversidade de moléculas, o qual tem sido amplamente utilizado na medicina popular sobre
diversos tipos de enfermidades. O potencial toxicológico de uma substância pode ser avaliado através de um screening hipocrático, o qual fornece
uma estimativa geral sobre as atividades sobre sistema nervoso central e autônomo. Este estudo tem como objetivo avaliar o potencial de toxicidade
aguda da fração dialisável do látex de C. procera (DL). O protocolo desenvolvido será realizado conforme padrões exigidos pelo Comitê de Ética em
Pesquisas com Animais da UFC (CEPA) e registrado sob número 24/09. Serão utilizados camundongos Swiss machos e fêmeas, tratados com DL em
diferentes doses i.p. ou solução salina 0,9%. Os animais serão clinicamente avaliados durante as primeiras 12 h, com intervalos de 30 min, 1, 2, 4 e 8 h
após a administração de DL e, diariamente, por 14 dias consecutivos. Escores serão atribuídos para classificar a intensidade, duração e progressão dos
sinais de toxicidade em uma escala de 0 a 4 (ausente, raro, pouco, moderado, intenso). As diferenças estatísticas serão estimadas através da teste não
paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido do pós-teste de Dunn
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Docente orientador: Ingrid Samantha Tavares De Figueiredo

E-mail: ingridfarma@gmail.com

RESUMO
Úlceras cutâneas continuam a ser um desafiador problema clínico, com complicações iniciais e tardias, apresentando uma freqüente causa de
morbidade e mortalidade. Calotropis procera é uma planta bem conhecida e bastante utilizada na medicina popular, principalmente na Índia, por
apresentar diversas propriedades curativa. No Ceará, o látex desta planta é utilizado pela população de baixa renda sendo aplicado sobre doenças
bacterianas e fúngicas de pele. Neste trabalho, será realizado um protocolo já descrito na literatura, para separar o látex bruto em duas frações, a
partir de procedimentos de centrifugação e diálise. Assim, serão obtidas do látex duas frações denominadas de fração dialisável (FDL) e fração não
dialisável (FNDL).
Portanto, o objetivo geral deste trabalho será avaliar o efeito da fração dialisável (FDL) do látex da planta C.procera sobre o processo cicatricial de
feridas experimentais excisionais. Serão utilizados camundongos (Mus musculus) machos da linhagem Swiss (25 g ± 3,0 g) adquiridos e mantidos no
Biotério do Centro Universitário Estácio do Ceará. Após anestesia dos animais, será induzida uma ferida excisional circular (1,5 cm2) na superfície
dorsal dos animais utilizando-se de um punch cirúrgico para biópsia de pele. Os grupos experimentais serão padronizados de acordo com os seguintes
tratamentos tópicos: solução fisiológica (controle), solução a 0,2; 0,5% ou 1% da FDL. O processo cicatricial será avaliado de acordo com os
parâmetros: análise macroscópica (indução da neoformação tecidual em feridas incisionais e edema, hiperemia, redução da área e reepitelização em
feridas excisionais); microscópica (degranulação de mastócitos, edema, infiltrado de leucócitos, número de fibroblastos e colagênese). Considerando
que recentemente ficou demonstrado que a fração não dialisável (FNDL) é indutora da neoformação tecidual como implante e favorece a contração
de úlceras excisionais, acreditamos que este estudo possa sugerir uma nova aplicação biotecnológica, de baixo custo, para a fração dialisável (FDL)
como substâncias úteis no tratamento de feridas cutâneas.
Aluno: AMANDA BENEVIDES BARBOSA
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Título PERFIL DO PACIENTE COM FENILCETONÚRIA NO SERVIÇO DE REFERÊNCIA DE TRIAGEM NEONATAL DO ESTADO DO CEARÁ
E-mail: mafebaldez@gmail.com
Docente orientador: Maria Fernanda Piffer Tomasi Baldez Da Silva

RESUMO
Os erros inatos do metabolismo (EIM) compreendem cerca de 10% de todas as doenças genéticas, afetando todo o organismo. No Brasil, dentre os
EIMs mais comuns destacam-se a fenilcetonúria, doença metabólica congênita ligada a um defeito enzimático da fenilalanina hidroxilase. Ao
nascimento não existem sintomas aparentes, mas nas primeiras semanas de alimentação proteica já se pode verificar o aumento no nível de
fenilalanina, a pele da criança, pelo acúmulo de fenilacetato, libera um odor característico pela pele, cabelos e urina, além de hipopigmentação e
eczemas. O diagnóstico de PKU é realizado por meio da Triagem Neonatal (“Teste do Pezinho”), obrigatória no Sistema Único de Saúde. Quando
diagnosticado deve-se iniciar imediatamente o tratamento dietético para baixar os níveis de fenilalanina, enfatizando a baixa ingestão de proteínas e
alimentação suplementar de aminoácidos livres, provenientes do próprio leite materno ou de fórmulas industrializadas. Com esse projeto espera-se
identificar o número de pacientes fenilcetonúricos atendidos no Hospital Infantil Albert Sabin da cidade de Fortaleza (CE)., bem como seu perfil clínico,
juntamente ao perfil nutricional e de aceitação da formulação disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde e assim espera-se contribuir com maiores
informações sobre o perfil de acompanhamento de fenilcetonúricos em Fortaleza, colaborando com melhor entendimento da doença para o paciente
e também para a saúde pública, já que estamos entre os principais centros de atendimento de pacientes com esse tipo de doença metabólica.
Acredita-se ainda que o estudo possa contribuir com todos os estudiosos e profissionais da área, que terão acesso aos seus resultados através de
eventos e publicações cientificas.
Aluno: GISELLE BARRETO BARCELOS

Curso do aluno: Nutrição
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Título QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE EMBUTIDOS COMERCIALIZADOS EM FORTALEZA-CE
E-mail: ana.colares@hotmail.com
Docente orientador: Ana Paula Colares De Andrade

RESUMO
Os embutidos cárneos (presuntos, mortadela, peito de peru) estão entre os produtos mais consumidos e comercializados, podendo representar uma
importante fonte de contaminação por microrganismos patogênicos ou deteriorantes devido à manipulação excessiva, ao aumento da superfície de
contato e uma maior exposição ao oxigênio atmosférico. Através deste trabalho, objetiva-se avaliar a qualidade microbiológica de embutidos fatiados
comercializados em Fortaleza-Ce. Serão coletados 16 amostras de mortadela e peito de peru fatiados, diferentes marcas, previamente embalados e a
mesma quantidade de produtos cárneos embalados no momento da compra comercializados em quatro redes de supermercados de Fortaleza-CE. As
amostras serão submetidas a avalição microbiológica quanto a presença de Coliformes totais, Estafilococos coagulase positiva e Salmonella spp. Com
este estudo, espera-se contribuir com informações para os consumidores e autoridades sanitárias sobre a qualidade microbiológica de embutidos
fatiados e comercializados nos supermercados
Aluno: JUCILENE RODRIGUES CARDOSO

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES

Título RELAÇÃO ENTRE INTOLERANCIA A LACTOSE EM CRIANÇAS QUE RECEBERAM ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR ANTES OU NÃO DOS MESES EM
UMA INSTITUIÇÃO PUBLICA DE ACOMPANHAMENTO INFANTIL
E-mail: mafebaldez@gmail.com
Docente orientador: Maria Fernanda Piffer Tomasi Baldez Da Silva

RESUMO
Em todas as idades, a alimentação é considerada muito mais do que uma necessidade básica para a sobrevivência do individuo, pois além de suprir os
nutrientes necessários ao crescimento, desenvolvimento e manutenção de funções fisiológicas, envolve aspectos importantes do relacionamento
psicossocial. O leite humano é adequado para o bebê e sua composição é única para atender às necessidades de nossa espécie. Uma alimentação
complementar inadequada pode causar várias doenças, dentre elas a intolerância a lactose. Com esta pesquisa espera-se verificar o número de
crianças que apresentam intolerância a lactose que receberam alimentação complementar antes ou não dos seis meses, e como isso pode ter
possivelmente afetado o desenvolvimento infantil. Espera-se com esse projeto contribuir para as estratégias do setor de saúde para estratégias
preventivas e tratamento dessa doença, visando à saúde das crianças através de reflexões com os responsáveis quanto ao início de alimentos
complementares antes do período recomendado e o consumo de alimentos inadequados para a idade. Serão avaliadas crianças de ambos os sexos e
independentes de idades, que apresentam intolerância a lactose e que receberam alimentação complementar antes ou não dos seis meses. Serão
elaborados e aplicados dois questionários de anamnese alimentar. O primeiro questionário será aplicado para definir os alimentos ingeridos por cada
paciente antes dos seis meses como alimentação complementar e o segundo será aplicado para verificar os alimentos ingeridos após o diagnóstico de
intolerância a lactose.
Aluno: LIANNA CAVALCANTE PEREIRA
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Aluno: JESSICA TAVORA DE SOUZA
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Projeto(s) do curso: Psicologia
Título A CATEGORIZAÇÃO DO ITEM LEXICAL VIOLÊNCIA POR PESSOAS ESQUIZOFRÊNICAS: UMA ANÁLISE PRAGMÁTICA
E-mail: leticiaadriana13@gmail.com
Docente orientador: Leticia Adriana Pires Ferreira dos Santos

RESUMO
Conceitualizar e categorizar são ações que nos permitem, assim como os atos de fala, “ordenar um número infinito de estímulos encontrados nas
nossas experiências cotidianas em categorias finitas e de fácil acesso” (SARAIVA,2008). Partindo dessa informação e da compreensão de que a
cognição humana é essencialmente organizada como uma rede semântica, em que dados da realidade se associam para criar representações mentais
(conceitos), e essas, por sua vez, combinam-se em redes de significados para a percepção e organização da realidade (MURPHY, 2004), propusemos a
pesquisa sobre a Categorização do Item Lexical Violência por Pessoas Esquizofrênicas com o objetivo de analisar e de comparar os posicionamentos
discursivos de pessoas, moradoras da capital e do interior, diagnosticadas com esquizofrenia, em surto e sem surto psicótico. Esse estudo, com uma
metodologia de natureza quantitativa e qualitativa, pretende como resultado esperado encontrar conceitos para essa categoria, comparando-os e
concomitantemente, verificando a escala dos protótipos (exemplares mais representativos da categoria “violência”).
Aluno: LAIZA EVELINE BERNARDINO ALVES

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: SANDRA GERMANO DE LIMA

Curso do aluno: Psicologia
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Título A EXPERIENCIA DA SEXUALIDADE DE MULHERES NA VELHICE: INTERSECÇÕES ENTRE GENERO E SEXUALIDADE
E-mail: julianafpsi@yahoo.com.br
Docente orientador: Juliana Fernandes

RESUMO
Diante das mudanças de paradigmas e princípios na modernidade, temos atualmente uma cultura ocidental que supervaloriza o que está na moda e o
que é novo. Este fenômeno social por sua vez, se inscreve na valorização das tecnologias e também na supervalorização de corpos de homens e
mulheres jovens, corpos voltados para o livre exercício da sexualidade que exibem sua beleza e plenitude da juventude. Assim, percebemos que na
modernidade a valorização da novidade se instala e a desvalorização do velho se propaga. Ou seja, envelhecer neste cenário social significa
desprestígio e se esta pessoa na velhice vivenciar sua sexualidade, muito mais desvalorizado será, pois a velhice ainda se limita à associações negativas
e envelhecer se configura como um problema de saúde social. Deste modo, em meio às discussões contextuais e psicológicas, buscamos compreender
a vivência da sexualidade de mulheres na velhice, descrevendo as percepções, sentimentos e práticas a ela relacionados. Nosso estudo trata-se de um
estudo qualitativo, descritivo e exploratório, em que se adota a etnografia como ferramenta de inserção no campo da pesquisa. A inserção das
pesquisadoras ocorrerá em contextos de sociabilidades públicas e privadas na cidade de Fortaleza, tais como grupos de idosas, praças e projetos
sociais destinados a idosas. Serão utilizados dois instrumentos de coleta de dados, o diário de campo e um roteiro de entrevista semi-estruturada,
especialmente elaborada para esse estudo com questões sociodemográficas e específicas acerca da vivência da sexualidade na velhice. A análise de
dados será realizada através do levantamento de categorias temáticas, tal como sugerido por Bardin (1977). Consideramos imprescindível a discussão
acerca das politicas de inclusão das mulheres idosas, para que se reconheça a necessária visibilidade que a sexualidade e os múltiplos modos de
expressar-se subjetivamente possuem na velhice.
Aluno: ANNE JOYCE LIMA DANTAS
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Aluno: BRENA CUNHA DE OLIVEIRA

Curso do aluno: Psicologia
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Título A RELAÇÃO LEBENSWELT E CULTURA EXPRESSA NA OBRA "PSICOPATOLOGIA GERAL" DE KARL JASPERS
E-mail: jv_psi@yahoo.com.br
Docente orientador: Joao Vitor Moreira Maia

RESUMO
Percebe-se no último século na sociedade ocidental contemporânea um contínuo processo de transformação dos paradigmas acerca do fenômeno
psicopatológico, bem como das práticas psiquiátricas/psicológicas hegemônicas que se propõem a intervir em tais fenômenos. Destacam-se as críticas
às práticas hegemônicas em psicopatologia que as analisam como individualizantes, estigmatizantes e descontextualizadas, ao localizarem no
indivíduo em adoecimento mental as causas do suposto desvio, incapacidade, inabilidade destes sujeitos. Referencia-se a importância do pensamento
arqueológico do filósofo Michel Foucault que sinaliza que foi apenas em uma época relativamente recente que o Ocidente concedeu a loucura um
status de doença mental, destacando-se ainda que a loucura só existe e pode ser compreendida na relação com uma dada sociedade e suas culturas.
Busca-se explicitar a relação entre a experiência psicopatológica e a cultura, e inspira-se no pensamento fenomenológico de Maurice Merleau-Ponty,
privilegiando-se as noções de Lebenswelt (mundo vivido) e Cultura, que sinaliza o movimento existencial presente na mútua constituição entre
homem e mundo, esclarecendo-se a impossibilidade de compreensão da psicopatologia sem considerar a cultura. Trata-se de compreender a cultura
levando em consideração tanto seu significado atribuído quanto às experiências vividas. Assim, é com base nesta concepção de homem, que destaca a
condição de engajamento homem e mundo, que nos propomos compreender de que forma as concepções de Lebenswelt (mundo vivido) e Cultura
são descritos na obra Psicopatologia Geral de Karl Jaspers que deu origem à psicopatologia, como campo de estudo, tal como existe na sociedade
contemporânea.
Aluno: RACHEL TEIXEIRA BESSA MAIA

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título AS CONDIÇÕES SOCIO-POLITICAS DE ESTUDANTES IMIGRANTES DA GUINÉ-BISSAU EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO CEARÁ
E-mail: selene_mazza@yahoo.com.br
Docente orientador: Selene Regina Mazza

RESUMO
O processo imigratório que ocorre ilegalmente acarreta constantes problemas sociais. Imigrantes ilegais haitianos, por exemplo, ao ultrapassarem a
fronteira, encontram uma estrutura social e econômica precária, que não é capaz de suportá-los adequadamente. Passam, portanto, por dificuldades
sociais ao se estabilizarem no novo país, onde não encontram emprego e moradia adequados. Assim, esses imigrantes se tornam cidadãos flutuantes,
fora da estrutura social adequada; e que, em condições ideais, poderiam desempenhar uma função social correta e contribuir para o desenvolvimento
do país. Este estudo intenciona investigar um universo imigratório muito particular e específico: os estudantes originários da Guiné-Bissau que
migraram para estudar em três Instituições de Ensino Superior do Ceará. O interesse por este universo decorreu de uma matéria veiculada no Jornal
Diário do Nordeste em 10/07/2012, intitulada: “Estudante africana e apreendida pela Polícia Federal por trabalho ilegal”. Atualmente, no campo das
ciências sociais aplicadas, a psicologia tem construído processos investigativos visando compreender os processos subjetivos que transcorrem entre
diferentes povos/cultura buscando inter-relacionar problemáticas que comprometam a promoção e prevenção em saúde tanto no aspecto macro
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como microssocial. Neste contexto, observou-se que, ao ler a matéria, havia um problema maior do que estava sendo retratado, pois jovens oriundos
da Guiné-Bissau eram trazidos para estudarem no Ceará em três Instituições de Ensino Superior (IES) e algo estava descontextualizado da proposta
contratual migratória entre estes dois países. Portanto, a proposta desta pesquisa é investigar os motivadores destes jovens terem vindos para o
Brasil, quais as relações de grupo estão sendo constituídas perante essa problemática e quais possíveis soluções estão sendo elaboradas no intuito de
minimizar o sofrimento psíquico decorrente da condição de ilegalidade e consequentemente, precariedade social, ou seja, como ocorre a construção
individual do sofrimento no qual esses jovens se colocam historicamente, salientando que “A construção social do sofrimento passa pelo emaranhado
de ilusões e expectativas formadoras do sujeito” (KOURY, 2003 p.19), pois toda a tensão, ansiedade e expectativa gerada garantem um modo de viver
específico, uma vez que existem valores que foram destruídos, tornando assim um conjunto de regras que alicerçam as relações e são definidos
especialmente pelas considerações que o grupo define. O viver ilegalmente, sem território, pode anunciar ou, melhor denunciar emoções não
socializadas que revelam construções identitárias e históricas específicas. O presente estudo de proposta quantitativa e qualitativa visa encontrar
pontos em comum na condição de vulnerabilidade legal e social dos jovens da Guiné-Bissau que estudam em três faculdades do estado do Ceará e são
acompanhados pela pastoral do migrante, movimento dos estudantes de Bissau no Ceará, escritório popular Frei Tito visando o entendimento de
como estes está sendo a experiência diante da ausência e reconhecimento da legalização de sua situação sócio-política, como também averiguar o
tipo de apoio social que estes necessitam e estão recebendo do governo mediante a situação crítica que os mesmo estão vivenciando.
Aluno: DARLAN ARAGAO EVANGELISTA

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DO PRECONCEITO CONTRA IDOSOS (AGEISMO) NO CONTEXTO CEARENCE
E-mail: julianafpsi@yahoo.com.br
Docente orientador: Juliana Fernandes

RESUMO
O processo de envelhecimento e a aposentadoria ocorrem de maneiras diversas, apresentando múltiplas interfaces entre eles, relacionadas às
mudanças na vida social e no mundo do trabalho. (BULLA, KAEFER 2003). Neste processo indaga-se qual o impacto da aposentadoria de natureza
psicossocial tem na vida do aposentado sob o olhar do idoso? Quais alterações biopsicossociais podem acontecer na vida destes idososEste estudo
tem por objetivo identificar o impacto da aposentadoria de natureza psicossocial na percepção do idoso. Trata-se de uma pesquisa exploratória
descritiva que será realizado no Instituto Sênior, projeto desenvolvido para assistir pessoas com idade acima de 50 anos ofertando atividades de
natureza educativa, esporte, saúde e lazer que fica situado na Rua Eliseu Uchoa Becco, 600.Participarão desse estudo, 20 idosos frequentadores do
Instituto Sênior com idade igual e/ou superior aos 65 anos, independente do gênero, profissão condição civil, que aceite participar do estudo
mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Para a coleta de dados será utilizada uma entrevista semiestruturada contendo
questões sobre a identificação dos entrevistados, perguntas relacionadas ao perfil demográfico e os sentimentos acerca do processo de aposentadoria
de natureza psicossocial. Para a organização sistemática dos dados e a busca de uma descrição coerente de todo o material levantado, optamos por
usar o método de análise de conteúdo apresentado por Bardin (2006). Todos os aspectos éticos da pesquisa com seres humanos serão respeitados de
acordo com a resolução nº 466/20012 do CNS/MS. Espera-se com a realização do estudo identificar as alterações de natureza psicossociais causados
pela aposentadora na percepção do idoso aposentado.
Aluno: JOÃO FERREIRA COELHO FILHO
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Aluno: ANGELICA MARIA DE SOUSA SILVA

Curso do aluno: Psicologia
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Título O IMPACTO DA APOSENTADORIA DE NATUREZA PSICOSSOCIAIS NA PERCEPÇÃO DOS IDOSOS
E-mail: cleo_sbf@yahoo.com.br
Docente orientador: Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro

RESUMO
O processo de envelhecimento e a aposentadoria ocorrem de maneiras diversas, apresentando múltiplas interfaces entre eles, relacionadas às
mudanças na vida social e no mundo do trabalho. (BULLA, KAEFER 2003). Neste processo indaga-se qual o impacto da aposentadoria de natureza
psicossocial tem na vida do aposentado sob o olhar do idoso? Quais alterações biopsicossociais podem acontecer na vida destes idososEste estudo
tem por objetivo identificar o impacto da aposentadoria de natureza psicossocial na percepção do idoso. Trata-se de uma pesquisa exploratória
descritiva que será realizado no Instituto Sênior, projeto desenvolvido para assistir pessoas com idade acima de 50 anos ofertando atividades de
natureza educativa, esporte, saúde e lazer que fica situado na Rua Eliseu Uchoa Becco, 600.Participarão desse estudo, 20 idosos frequentadores do
Instituto Sênior com idade igual e/ou superior aos 65 anos, independente do gênero, profissão condição civil, que aceite participar do estudo
mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Para a coleta de dados será utilizada uma entrevista semiestruturada contendo
questões sobre a identificação dos entrevistados, perguntas relacionadas ao perfil demográfico e os sentimentos acerca do processo de aposentadoria
de natureza psicossocial. Para a organização sistemática dos dados e a busca de uma descrição coerente de todo o material levantado, optamos por
usar o método de análise de conteúdo apresentado por Bardin (2006). Todos os aspectos éticos da pesquisa com seres humanos serão respeitados de
acordo com a resolução nº 466/20012 do CNS/MS. Espera-se com a realização do estudo identificar as alterações de natureza psicossociais causados
pela aposentadora na percepção do idoso aposentado.
Aluno: CAMILA CARVALHO DE OLIVEIRA AURELIANO DE MEDEI

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Título UM OLHAR SOBRE OS MODOS DE SUBJETIVAÇÃO DE MULHERES PORTADORAS DE SOFRIMENTO PSÍQUICO INTERNADAS EM INSTITUIÇÃO DE
SAÚDE MENTAL
E-mail: yzycamara@gmail.com
Docente orientador: Yzy Maria Rabelo Câmara

RESUMO
A pesquisa tem por problema o desconhecimento da percepção, vivência e enfrentamento do mal-estar anímico de transtornadas mentais que
precisam ser submetidas ao processo de internação. A justificativa diz respeito à gravidade do transtorno psicopatológico em momento crítico, à alta
tentativa de suicídio e mesmo de letalidade, assim como às limitações impostas pela cronicidade do adoecer mental. O objetivo maior é analisar os
modos de subjetivação de quem passa pelo processo de internação psiquiátrica. A metodologia será feita com usuárias de instituição terciária de
saúde mental. Os instrumentos serão: diário de campo, entrevistas qualitativas e questionários complementares, após pleno conhecimento dos
propósitos da pesquisa e consentimento em colaborar, a partir da oficialização via T.C.L.E, conforme preconizado da Resolução 196/96, que
regulamenta a pesquisa com seres humanos. O método será o de análise de narrativas. Por fim, a relevância deste tema se faz sentida, uma vez que o
saber a respeito dos sujeitos portadores de sofrimento psíquico em relação às práticas terapêuticas comunitárias e o modo de enfrentamento dessa
realidade tende a favorecer o resgate de sentido pessoal e, consequentemente, a reintrodução ao convívio social, além de poder subsidiar e
redirecionar políticas públicas em saúde.
Aluno: SAULO BRASILEIRO GARCIA MOREIRA GOMES
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Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Título CLOUDESTACIO: UMA NUVEM PRIVADA EDUCACIONAL USANDO SOFTWARE LIVRE
E-mail: hedwio@gmail.com
Docente orientador: Herdwio Carvalho e Silva

RESUMO
Os últimos anos têm apresentado uma tendência na área de TI (Tecnologia da Informação) denominada computação em nuvem (cloud computing).
Trata-se de um modelo de provisionamento de recursos como serviço de acordo com a demanda que considera modelos de serviço: infraestrutura
como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS) e modelos de disponibilização: nuvem privada, nuvem pública e
nuvem híbrida. Com a crescente adoção dessa tecnologia atualmente, a Estacio não pode ficar dependente da infraestrutura de fornecedores de
cloud, uma vez que pode fazer uso de seu material humano da área de TI e de sua infraestrutura para ser auto-suficiente. Este projeto propõe uma
solução de IaaS tendo a instituição como provedora da tecnologia. Para tanto, propõe uma nuvem privada acadêmica com a adoção de ferramentas
de software livre, o que permitirá minimizar os custos. O estudo de caso classifica-se como exploratório, qualitativa, longitudinal e bibliográfico e
espera contribuir no fomento das tecnologias de computação em nuvem e de software livre.
Aluno: LUCAS OLIVEIRA MAIA

Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de

Título EASY CARBO DIABETES
Docente orientador: Antonio Carlos da Silva Barros

Situação: PIBITI/IES

E-mail: carlos.barros.22@gmail.com

RESUMO
A Federação Internacional de Diabetes (IDF, em inglês) informa que existem 371 milhões de diabéticos entre os adultos de todo o mundo. A maioria
dos casos se refere ao tipo 2 da doença, passível de ser evitado com medidas como o combate a obesidade e o sedentarismo. Segundo a IDF, há 13,4
milhões de diabéticos no Brasil (tipo 1 e 2). O país ocupa o quarto lugar no mundo em número de casos, ficando atrás apenas da China, Índia e Estados
Unidos, respectivamente. Com base nesses dados Será desenvolvido um aplicativo voltado para dispositivos móveis com a intenção de melhorar a
qualidade de vida do portador de diabetes. O intuito principal do App será a contagem de carboidratos, medida que é adotada por todo diabético
antes de realizar uma refeição, para realizar a aplicação da quantidade correta de insulina de acordo com o fator de correção passado pelo médico. O
projeto será dividido nas seguintes etapas especificação do sistema, levantamento de requisitos, projeto do banco de dados, desenvolvimento da
aplicação, criação do protótipo e testes de funcionalidade. Como resultado, é esperada uma melhora na qualidade de vida e um melhor
acompanhamento da doença pelo diabético.
Aluno: RAFAEL DOS SANTOS MENESES

Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de

Situação: PIBITI/Voluntário

Aluno: LUCAS RODRIGUES ALVES

Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de

Situação: PIBITI/Voluntário

Título ESTACIOS: UMA FERRAMENTA DIDÁTICA PARA APOIO AO ENSINO DE SISTEMAS OPERACIONAIS.
E-mail: hedwio@gmail.com
Docente orientador: Herdwio Carvalho e Silva

RESUMO
Disciplinas iniciais dos cursos de tecnologia com cargas horárias muito teóricas exigem um grande esforço do docente no sentido de atrair e manter a
atenção do aluno. Especificamente a disciplina de sistemas operacionais trás em sua ementa temas não somente teóricos, mas também complexos
para o entendimento do aluno. A adoção de um modelo de ensino e aprendizagem de interação entre professor e aluno sem a utilização de
ferramentas de apoio interativas pode gerar dificuldades de aprendizado com conseqüências no decorrer do curso. Este projeto propõe o estudo e a
produção de uma ferramenta didática de software de apoio ao ensino da disciplina de sistemas operacionais para utilização nos cursos de graduação
tecnológica e bacharelado da área de tecnologia. O projeto será desenvolvido por meio de ferramentas de software livre, portanto sem custos de
licenciamento. Trata-se de uma pesquisa de cunho exploratório, qualitativo, longitudinal e bibliográfico e resultará em uma ferramenta útil para o
corpo docente na apresentação de conteúdos eminentemente teóricos em um ambiente prático e interativo.
Aluno: Raimundo Renato Silva Sousa

Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de

Situação: PIBITI/IES

Título IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA RÁDIO ACADÊMICA E COMUNITÁRIA COMO ELEMENTO INTEGRADOR E AGREGADOR
E-mail: pitagoras.martins@estacio.br
Docente orientador: Pitágoras Graça Martins

RESUMO
Uma das dificuldades para toda e qualquer instituição é a comunicação de suas atividades tanto internas quanto externamente. Algumas vezes, pelo
fato estarem mais habituados a certas mídias tecnológicas, os alunos, ou certo perfil de interessados possuem mais acessos às informações
transmitidas por vias sonoras, por exemplo, a que outro tipo. Este trabalho tem como objetivo propor a criação de uma rádio universitária virtual
como ferramenta acadêmica, a partir da construção sob o paradigma web. Para isso, em nossos procedimentos metodológicos serão necessários
estudos para que se haja uma implantação, e implementação de baixo custo de forma que computacionalmente seja viável, e permita uma
interatividade entre a unidade acadêmica e os ouvintes quer do corpo acadêmico ou não. Devido a convergência digital ser uma realidade, o
marketing educacional pode utilize-se de ferramentas modernas para captação de novos ingressantes e, do ponto de vista pedagógico, promover
integração e interação entre a comunidade acadêmica, além de propagar sua marca. Espera-se que o impacto na comunicação, interatividade social
entre a instituição, o corpo administrativo, docente, discente e comunidade externa se dá em diversas esferas.
Palavras chave: Rádio, Desenvolvimento de Software, Marketing, Educação, Tecnologias.
Aluno: Micael da Silva Landim

Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de

Título RECICLA_APP
Docente orientador: Wellington Sousa Aguiar

Situação: PIBITI/CNPq

E-mail: wellington@tecsist.com

RESUMO
O lixo produzido pelos centros urbanos superlotados gera impacto direto no meio-ambiente e na saúde das pessoas, quando a coleta é realizada o
impacto é controlado, mas grande parte deste lixo orgânico e inorgânico ficam a deriva nas ruas e terrenos das cidades favorecendo o surgimento de
doenças e outros problemas ao meio-ambiente. Objetivos: Desenvolver um software (App) para smartphones, para denunciar focos de poluição nos
centros urbanos, periferias, parques e áreas de preservação ambiental, através da geolocalização e aviso aos órgãos competentes. Hipótese:
Aplicativos móveis são de fácil divulgação e distribuição, e quando visam ajudar as comunidades envolvidas, eles rapidamente dão resultados.
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Justificativa: A preservação e recuperação do meio-ambiente é uma necessidade inadiável nos grandes centros urbanos, e toda ferramenta ou ação
que for desenvolvida para ajudar esta preservação será importante e válida. Marco teórico: Para a pesquisa proposta serão pesquisados temas como:
sustentabilidade, desenvolvimento de aplicativos móveis, linguagem de programação Java, Sistema operacional Android, Sistema de Posicionamento
Global (GPS) e Acesso Múltiplo a Divisão de Códigos de Banda Larga (WCDMA). Procedimento metodológico: A natureza do problema objeto deste
projeto conduz ao uso de metodologia do tipo experimental e aplicada. Um protótipo será criado para possibilitar a utilização das funcionalidades do
sistema proposto visando gerar benefícios concretos para a comunidade em que estamos inseridos. Este projeto de iniciação científica também
utilizará a pesquisa bibliográfica através de referencial teórico coletado em livros, artigos, teses, dissertações, anais de congressos, revistas
especializadas, sites, etc. Resultados esperados: Desenvolver um aplicativo de fácil utilização e disseminação dentro da nossa comunidade para
envolvê-los nesta batalha a favor do meio-ambiente.
Aluno: MARKELRE SOUSA DA SILVA

Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de

Situação: PIBITI/IES

Aluno: Wagner Bernardo Rodrigues

Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de

Situação: PIBITI/Voluntário

Título TESTE DE SOFTWARE PARA APLICAÇÕES ACESSÍVEIS
Docente orientador: Janete Pereira Do Amaral

E-mail: janete.amaral@estacio.br

RESUMO
O Teste de Software é uma disciplina da área de Engenharia de Software que trata da avaliação da qualidade do produto. Esta área vem identificando
métodos, técnicas e ferramentas para a produção de software com qualidade. Segundo Tim Berners Lee “O poder da Web está na sua universalidade.
O acesso por todos não olhando à incapacidade é um aspecto essencial”. A acessibilidade à Web significa que pessoas com deficiência podem
observar compreender, navegar, interagir e contribuir para a Web. O objetivo deste projeto é estudar métodos, técnicas e ferramentas para serem
aplicadas ao teste de software para aplicações que tenham o intuito de serem acessíveis. O trabalho a ser realizada percorrerá as etapas: Identificar
características para que uma aplicação seja Acessível. Conhecer técnicas de avaliação de software utilizadas no Teste de Aceitação, nas fases Alfa e
Beta. Identificar características especiais das pessoas com deficiências (PCD). Conhecer as principais características das ferramentas mais utilizadas
para o teste de software para aplicações acessíveis. Elaborar proposta de métodos para avaliar um software quanto à acessibilidade. Documentar o
conhecimento desenvolvido no projeto em publicações acadêmicas e em fóruns de pesquisa. Produzir o relatório final da Pesquisa.
Aluno: NAIANNE PINTO DE MESQUITA

Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de

Situação: PIBITI/IES

Título TI VERDE ATRAVES DA AUTOMAÇÃO DO MONITORAMENTO DO CONSUMO ENERGÉTICO DE DATACENTER
E-mail: manoel.ribeiro@opencare.com.br
Docente orientador: Antonio Manoel Ribeiro de Almeida

RESUMO
Atualmente as empresas estão preocupadas com as questões relacionadas a sustentabilidade, da área de TI esta abordagem é denominada TI verde,
mas não possuem equipamentos para aferir a medição do consumo energético de cada equipamento do datacenter, para identificar o gasto de
recursos energéticos desnecessários. Objetivos: Através desse projeto buscaremos as melhores soluções de medição do consumo energético para as
grandes, médias e pequenas empresas utilizarem em seus datacenters. Hipótese: Em nosso projeto demonstraremos o uso de Hardware de
plataforma aberta- Arduíno com o firmware produzido nós, para aferir a medição do consumo energético dos datacenters empresariais, utilizando
sensores de amperagem não invasivos. Justificativa: As empresas estão preocupadas com a redução do consumo energético de seus datacenters e o
impacto nos seus custos. Marco Teórico: Identificamos alguns trabalhos relacionado ao tema porém com enfoque para uso residencial como:
“Monitoramento eletrônico de baixo custo para mensurar grandezas elétricas e consumo energético.”, “Arquitetura de dispositivos em rede para
medição elétrica não invasiva e monitoramento do consumo de energia” e “Sistema para avaliação e monitoramento de baixo custo para as medidas
de eficiência energética em empresas”. Procedimentos Metodológicos: Serão feitas pesquisas bibliográficas para validar a inovação desse projeto,
programação e testes para a validação da hipótese sempre utilizando a metodologia científica. Resultados Esperados: Produto de aferição detalhada
do consumo energético em datacenters.
Aluno: AMADEU ACIOLY LINO FILHO

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: PIBITI/IES

Título TI VERDE ATRAVES DA AUTOMAÇÃO DO MONITORAMENTO DO CONSUMO ENERGÉTICO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO
E-mail: manoel.ribeiro@opencare.com.br
Docente orientador: Antonio Manoel Ribeiro de Almeida

RESUMO
Atualmente as empresas estão preocupadas com as questões relacionadas a sustentabilidade, da área de TI esta abordagem é denominada TI verde,
mas não possuem equipamentos para aferir a medição do consumo energético de cada equipamento do datacenter, para identificar o gasto de
recursos energéticos desnecessários. Objetivos: Através desse projeto buscaremos as melhores soluções de medição do consumo energético para as
grandes, médias e pequenas empresas utilizarem em seus datacenters. Hipótese: Em nosso projeto demonstraremos o uso de Hardware de
plataforma aberta- Arduíno com o firmware produzido nós, para aferir a medição do consumo energético dos datacenters empresariais, utilizando
sensores de amperagem não invasivos. Justificativa: As empresas estão preocupadas com a redução do consumo energético de seus datacenters e o
impacto nos seus custos. Marco Teórico
Identificamos alguns trabalhos relacionado ao tema porém com enfoque para uso residencial como: “Monitoramento eletrônico de baixo custo para
mensurar grandezas elétricas e consumo energético.”, “Arquitetura de dispositivos em rede para medição elétrica não invasiva e monitoramento do
consumo de energia” e “Sistema para avaliação e monitoramento de baixo custo para as medidas de eficiência energética em empresas”.
Procedimentos Metodológicos
Serão feitas pesquisas bibliográficas para validar a inovação desse projeto, programação e testes para a validação da hipótese sempre utilizando a
metodologia científica. Resultados Esperados: Produto de aferição detalhada do consumo energético em datacenters.
Aluno: MATEUS ARAUJO CARVALHO

Curso do aluno: Análise e Desenvolvimento de

Situação: PIBITI/CNPq

Projeto(s) do curso: Jogos Digitais
Título ANÁLISE DE SLAS E BAIXA QOS NOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO PROVEDOR DE SERVIÇOS POR MEIO DE TÉCNICAS DE RECONHECIMENTO
DE PADRÕES
E-mail: carlos.barros.22@gmail.com
Docente orientador: Antonio Carlos da Silva Barros

RESUMO
Para que um determinado serviço de TI atenda as reais necessidades de um negócio, sugere-se definir contratos internos com terceiros para garantir a
sua qualidade, geralmente incluindo os acordos de nível de serviços (Service Level Agreements - SLAs). Para que se tenha um acompanhamento eficaz
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dos SLAs, busca-se criar indicadores, alimentados periodicamente, a partir dos canais de comunicação internos e externos aos provedores de serviços,
uma vez que a informação positiva ou negativa sobre o serviço pode estar sendo gerada pelo service desk, e-mail, messenger, blogs, páginas da web
relacionadas a reclamações, redes sociais, entre outros canais de comunicação. Este trabalho tem como objetivo utilizar técnicas de reconhecimento
de para identificar possíveis violações de SLAs e baixa QoS a partir dos diversos canais de comunicação do provedor.
Palavras-chave - Qualidade de serviços, SLA, Mineração de dados.
Aluno: Raimundo Nonato Martins de Sousa

Curso do aluno: Jogos Digitais

Situação: PIBITI/CNPq

Projeto(s) do curso: Redes de Computadores
Título CONTROLE REMOTO UNIVERSAL COM COMANDO DE VOZ PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA DE MOBILIDADE
E-mail: manoel.ribeiro@opencare.com.br
Docente orientador: Antonio Manoel Ribeiro de Almeida

RESUMO
Pessoas com pouca ou nenhuma mobilidade pode sentir-se reféns dentro de seus próprios corpos visto que dependem muito dos outros para tarefas
cotidianas simples como ligar uma TV ou mudar o canal. Essa dependência pode ser prejudicial para sua saúde mental. Deixar estas pessoas um pouco
mais independentes dentro de suas próprias casas tem-se mostrado um desafio, tendo em vista a sua pouca ou falta de mobilidade. Objetivos:
Construir um controle remoto universal que pode ser operado por comando de voz simples, utilizando hardware de baixo custo. Hipótese: Em nosso
projeto demonstraremos o uso de Hardware de plataforma aberta- Arduíno com o firmware produzido nós, leitura do som ambiente visando
reconhecer padrões predefinidos e associados a funções básica de uma controle remoto infravermelho. Justificativa: Pensamos em construir um
protótipo de Controle remoto universal acionado por voz para que pessoas com pouca ou nenhuma mobilidade sintam-se um pouco independentes
em suas próprias casas, dentro do limite de suas deficiências. Assim, elas poderão realizar tarefas simples como ligar/desligar uma TV, mudar de canal
ou até mesmo aumentar ou diminuir o volume de sua TV, sem a necessidade de alguém para fazer isso. Marco Teórico: Refaremos a pesquisa
bibliográfica para assegurar que não existem novidades publicadas neste recentemente, principalmente em testes de doutorados e livros publicados.
Procedimentos Metodológicos: Serão feitas pesquisas bibliográficas para validar a inovação desse projeto, programação e testes para a validação da
hipótese sempre utilizando a metodologia científica. Resultados Esperados: Produto de controle remoto sem fio com comando de voz de baixo custo
de fabricação.
Aluno: ANA PAULA LOURENÇO DOS SANTOS

Curso do aluno: Redes de Computadores

Título LABORATORIO VIRTUAL DE REDES DE COMPUTADORES IPV6
Docente orientador: Luciano Simões Oquendo

Situação: PIBITI/CNPq

E-mail: luciano.oquendo@gmail.com

RESUMO
A solução adotada para resolver o problema de esgotamento do IPv4 foi a especificação de uma nova versão do protocolo IP, o IPv6. O IPv6 foi
adotado em 2000, porém, a implantação do protocolo IPv6 não ocorreu na velocidade prevista. Agora, com a iminência do esgotamento do IPv4, a
implantação do IPv6 deverá tomar maior importância a cada dia. Prevê-se que a implantação do IPv6 levará vários anos, assim o processo de
implantação do IPv6 passará por uma transição de onde ambas versões, IPv4 e IPv6, conviverão. Profissionais com conhecimento em IPv6 serão
demandados pelo mercado de trabalho. Então, começar a preparar os alunos da Estácio FIC para atuarem neste novo cenário da Internet é investir na
empregabilidade de nossos alunos. Uma solução de baixo custo para treinar os alunos é implementar um laboratório virtual de redes de
computadores didaticamente adequado para o ensino do IPv6. Como conceber um laboratório virtual de redes de computadores pedagogicamente
adequado? Supomos que um laboratório virtual de redes de computadores com o emulador CORE é apropriado para o treinamento dos alunos em
IPV6.
Aluno: RERENSON PEREIRA DO NASCIMENTO

Curso do aluno: Redes de Computadores

Título O IPV6 NO CONTEXTO DA INTERNET DAS COISAS (INTERNET OF THINKS)
Docente orientador: Luciano Simões Oquendo

Situação: PIBITI/IES

E-mail: luciano.oquendo@gmail.com

RESUMO
O conceito da Internet das Coisas começou a ser desenvolvida em 1999 no MIT, Estados Unidos. A proposta é interligar todas as coisas à Internet, de
sofisticados equipamentos a potes de maionese, para que esses objetos possam se comunicar entre si e com os usuários, com o fim de gerar
informações a serem usadas nas mais diferentes funções. O Conselho Nacional de Inteligência dos EUA (NIC) considera a Internet das Coisas uma das
seis tecnologias civis mais promissoras para um futuro próximo. Profissionais com conhecimento neste novo cenário da Internet, com a implantação
do IPv6 e o crescimento da Internet das Coisas, serão certamente demandados pelo mercado de trabalho. Então, começar a preparar estudantes da
Estácio FIC para atuarem neste novo cenário da Internet é investir na empregabilidade de nossos alunos. Quais os desafios a serem superados no
processo de implantação do IPv6 no contexto da Internet das Coisas? O objetivo deste projeto é efetuar um estudo para levantar os desafios a serem
vencidos no processo de implantação do IPv6 no contexto da Internet das Coisas e elaborar de artigo científico para submissão a seminários na área
de pesquisa deste projeto.
Aluno: Felipe Pereira Feitosa

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: PIBITI/CNPq

Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título RAWZ - DATA - SISTEMA DE COLETA E PRÉ-PROCESSAMENTO
Docente orientador: Antonio Carlos da Silva Barros

E-mail: carlos.barros.22@gmail.com

RESUMO
Para que um determinado serviço de TI atenda as reais necessidades de um negócio, sugere-se definir contratos internos com terceiros para garantir a
sua qualidade, geralmente incluindo os acordos de nível de serviços (Service Level Agreements - SLAs). Para que se tenha um acompanhamento eficaz
dos SLAs, busca-se criar indicadores, alimentados periodicamente, a partir dos canais de comunicação internos e externos aos provedores de serviços,
uma vez que a informação positiva ou negativa sobre o serviço pode estar sendo gerada pelo service desk, e-mail, messenger, blogs, páginas da web
relacionadas a reclamações, redes sociais, entre outros canais de comunicação. Este trabalho teve como objetivo utilizar técnicas de mineração de
dados na mineração de textos, visando coletar informação sobre possíveis violações de SLAs e baixa QoS a partir dos diversos canais de comunicação
do provedor, para gerar automaticamente uma base de conhecimento a ser utilizada em sistema de monitoramento e apoio administrativo.
Aluno: FRANCISCO IGOR PARENTE DE FREITAS
ESTÁCIO FIC

Curso do aluno: Jogos Digitais

Situação: PIBIC/Voluntário
Página 52 de 134

Aluno: IARLEN DA SILVA AQUILES

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Título SISTEMA GERENCIADOR DE CLINICA MÉDICA VIA WEB
Docente orientador: Josyane Lannes Florenzano De Souza

Situação: PIBITI/CNPq

E-mail: josyane@terra.com.br

RESUMO
Conscientização do ser humano, a evolução e a globalização do comércio propiciaram uma série de benefícios aos homens, mas também diversos
problemas. Entre os mais diversos estão às doenças causadas pelas mais diferentes origens. A necessidade de controle e registro dos históricos e
atendimentos a pacientes tem sido necessários. Neste cenário, as clínicas médicas, cujo objetivo é o atendimento de pacientes enfermos se tornaram
congestionadas pela burocracia (autorizar ou não os planos de saúde) e controles médicos-odontológicos. Para controlar e gerir as clínicas, então,
surge o Sistema de Informação (SI), cujo objetivo é auxiliar os profissionais médicos na obtenção de informações do histórico dos pacientes. A maior
vantagem da utilização de um SI é poder proporcionar melhor atendimento e tratamento de problemas de saúde dos pacientes, obtendo maior
controle e rapidez nas informações necessárias. O SI permite o acesso rápido e sigiloso ao seu histórico, gerando um prontuário eletrônico disponível
de qualquer parte, ao médico e ao paciente. Diante desta necessidade, surge a computação em nuvem que é uma tendência recente, pois tem por
objetivo proporcionar serviços de tecnologia da Informação (TI) sob demanda com pagamento baseado no uso. Computação em nuvem pretende ser
global e prover serviços para todos, desde o usuário final que hospeda seus documentos pessoais na Internet até empresas que terceirizarão toda a
parte de TI para outras empresas (TAURION, Cezar). Hoje, a responsabilidade pelo cuidado do paciente é transferida para diferentes equipes de
profissionais. A associação entre a crescente geração e demanda por informações estruturadas e acessíveis, concomitante ao desenvolvimento da
área da informática despertou o interesse para o desenvolvimento do prontuário eletrônico do paciente (PEP). O prontuário, criado inicialmente para
documentar informações de saúde e doença, tornou-se mais complexo, passando a ter um papel importante na sociedade moderna, com o subsídio
de manutenção da saúde do paciente, no compartilhamento de informações. Este contexto justifica o estudo dos conceitos de computação nas
nuvens através do desenvolvimento do estudo de caso da clínica médica. Este projeto tem como objetivo geral a) estudar conceitos referentes à
computação nas nuvens; b) estudar os modelos de serviços e implantação de computação nas nuvens; c) levantar vantagens e desvantagens da
aplicação dos modelos nas nuvens; d) comparar as características de TI tradicional X Computação nas nuvens; e) aplicar os conceitos de computação
nas nuvens no estudo de caso de uma clínica médica. Este projeto tem como objetivos específicos a) levantar modelagens de dados realizadas em
clínicas médicas; b) levantar o estado da arte no que tange requisitos em clínicas médicas; c) desenvolver uma aplicação via computação nas nuvens
para gerenciamento das informações dos prontuários da clínica médica; d) identificar softwares para auxiliar no gerenciamento das informações entre
a equipe, softwares para modelar dados, softwares para implementar o aplicativo para a clínica médica, fazendo uma comparação entre eles. Como
hipótese para este projeto tem-se a) o desenvolvimento da aplicação através de computação nas nuvens possibilitará um melhor controle no
gerenciamento das atividades da clínica, permitindo autonomia ao cliente, pois não haverá necessidade de convocar o profissional de TI a cada
demanda; b) permitir a criação de histórico das consultas médicas (receitas, exames e laudos médicos repassados aos pacientes) e das consultas
odontológicas da clínica através do armazenamento em banco de dados nas nuvens. Quanto à metodologia da pesquisa optou-se em realizar o
levantamento do estado da arte a partir de referências bibliográficas existentes. Identificar aplicações relevantes que utilizam o conceito de
computação nas nuvens. Realizar o levantamento de requisitos através dos diagramas da UML (Unified Modeling Language), como Diagrama de Caso
de Uso e Diagrama de Classes. E para o banco de dados, será utilizado o Modelo de Entidade Relacionamento (MER). Como resultados deste projeto
de iniciação pretende-se mostrar as vantagens e desvantagens da aplicação de computação nas nuvens através do estudo de caso da clínica médica.
Aluno: VICTOR MINERVA MAIA

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: RAFAEL MOTA CORREIA

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário
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Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título ANÁLISE DE TENDÊNCIAS NA TOMADA DE DECISÃO COM BASE EM MAPAS COGNITIVOS
E-mail: henriqiue.otte@estacio.br
Docente orientador: Henrique Otte

RESUMO
O projeto visa obter um guia de raciocínio de gestores e tomadores de decisões de micro e pequenas empresas. Visa também visa reunir o material
(mapas cognitivos) elaborados por alunos nas disciplinas de Teorias de Apoio a Decisão. Buscar padrões dentro dos mapas cognitivos que possam
identificar repetição de raciocínio. Elaborar documento guia, resumindo dados estatísticos quanto as tendências de raciocínio dos gestores.
Aluno: Ketherine Talyta Candido

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES

Título PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO EM ESCOLAS DE SAMBA DE FLORIANÓPOLIS
E-mail: lce.2828@terra.com.br
Docente orientador: Luis Carlos Enzweiler

RESUMO
O projeto visa propor um programa de boas práticas para a gestão sustentável e economicamente, para as escolas de samba de Florianópolis. Visa
pesquisar as atuais práticas de gestão das escolas de samba e compará-las com as das grandes cidades brasileiras, principalmente com a da cidade do
Rio de Janeiro.
Aluno: Bruna Ribeiro Pereira

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título OFICINAS DE MATEMÁTICA EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
E-mail: liamarabidinha@gmail.com
Docente orientador: Liamara Vargas Bidinha

RESUMO
O presente projeto tem por objetivo ministrar aulas de reforço de matemática para alunos de escolas publicas, fazendo com que eles possam suprir
suas necessidades e esclarecer as dificuldades que muitas vezes tem em função do pouco tempo disponível do professor.
A demanda por reforço no aprendizado de matemática é muito grande, uma vez que é a disciplina que mais oferece resistência ao aprendizado.
A proposta é explicar exercícios de forma lúdica, procurando quebrar as barreiras de resistência e fazendo com que os alunos adquiram simpatia e
interesse pela matemática.
Como resultado final do trabalho o ministrante deve provar como cada um é capaz, bastando para isso um pouco de atenção e dedicação por parte do
aluno.
A projeto pretende: Pesquisa dos temas abordados na oficina; Pesquisa de atividades lúdicas relacionadas com os temas escolhidos; Elaboração do
conteúdo da oficina. A oficina será aplicada na aula da disciplina de Matemática para Negócios, da turma da primeira fase do curso de Administração,
no primeiro dia de aula do próximo semestre. A oficina fará uma revisão de matemática básica, de forma lúdica, abordando os seguintes conteúdos:
Regras de sinais, potenciação, expressões numéricas e radiciação. Neste período também será escrito o artigo com o relatório final do projeto.
Aluno: Priscila Belete

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: IC/ESTADO

Projeto(s) do curso: Turismo
Título ESTUDO SOBRE OS EGRESSOS DO CURSO DE TURISMO DAS FACULDADES INTEGRADAS ASSESC: 2000 – 2010
E-mail: david.canobra@estacio.br
Docente orientador: David Canobra

RESUMO
O projeto visa investigar qual o impacto da formação das Faculdade ASSESC sobre o turismo na região da grande Florianópolis? Quais os municípios
abrangem o curso. O dinamismo do turismo na ilha de Florianópolis advém da formação de mão de obra qualificada?
Aluno: Frantchesca Carminatti

Curso do aluno: Turismo

Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Gastronomia
Título A COMPOSTAGEM E SUA APLICAÇÃO EM CURSOS DE GASTRONOMIA
Docente orientador: Vilmar Turnes

E-mail: vturnes@gmail.com

RESUMO
Compostagem é um processo biológico de decomposição e de reaproveitamento de materiais orgânicos de origem vegetal ou animal. Considerando
as constantes sobras de alimentos e dejetos orgânicos oriundos do curso de gastronomia, um questionamento aflora nesse contexto: é viável a
implementação de uma composteira para a produção de adubo orgânico para ser utilizado em horta orgânica. Diante desse questionamento o
objetivo do projeto é analisar a viabilidade da implantação de uma composteira para atender as necessidades do curso de gastronomia da Faculdades
ASSESC. Para a execução desse projeto, deverá ser analisado o local a ser aplicado a compoteira, o local não necessita ser amplo, uma área de cinco
por cinco metros é suficiente para este propósito. Alguns cuidados devem ser tomados, para que não haja proliferação de insetos e roedores. Para isso
a compoteira deve ter todos os requisitos munimos de funcionamento. Devera ser totalmente vedada, possuir telas nos locais indicados, os materiais
orgânicos devem sofrer uma pequena desfragmentação para não sofrer uma compactação.
Aluno: Pedro Ernesto Gonçalves Mostardeiro
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Título CONSTRUINDO A COZINHA CATARINA: AS TRANSFORMAÇÕES DA COZINHA EM SANTA CATARINA ENTRE O FINAL DO SÉCULO XIX E COMEÇO
DO SÉCULO XX
E-mail: dicorosa@hotmail.com
Docente orientador: Rodrigo Rosa

RESUMO
A pesquisa visa explorar as fontes orais, escritas e iconográficas da transformação da cozinha em Santa Catarina no período entre a chegada maciça de
imigrantes europeus na segunda metade do século XIX e a maior atividade nas primeiras décadas do século XX. O projeto visa ainda analisar periódicos
do tempo proposto para pesquisa; Identificar fontes orais; Estudar textos manuscritos relativos ao tema; Examinar fontes iconográficas
Aluno: Marcos Gil Berton

Curso do aluno: Gastronomia

Situação: PIBIC/IES

Título DESENVOLVENDO HABILIDADES E TÉCNICAS DE COZINHA: UM ESTUDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E-mail: elizabeth.neme@estacio.br
Docente orientador: Elizabeth Diamantopoulos Neme

RESUMO
Este projeto vem para colaborar de maneira simples e objetiva no desenvolvimento e capacitação dos colaboradores que manipulam alimentos nas
escolas de Florianópolis – SC. Os colaboradores passaram por entrevistas e treinamentos referentes à área de atuação, podendo eles obter um maior
aprendizado e experiência com o projeto desenvolvido para a melhoria da atuação profissional. O projeto se baseia em aulas com material didático e
prática profissional para melhor fixação e aprendizado dos responsáveis pela alimentação das crianças nas escolas públicas. O material didático será
em forma de cartilhas e apostilas divididas em fases, tendo um período específico para cada módulo e desenvolver em cada um deles um estudo mais
detalhado com qualidade.
Aluno: Ricardo Soares Fernandes

Curso do aluno: Gastronomia

Situação: IC/ESTADO

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título ANÁLISE DE REQUISITOS PARA DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA LIVRE DE REQUISITOS DE SOFTWARE
E-mail: rafael.plentz@dataprev.gov.br
Docente orientador: Rafael D. Plentz

RESUMO
A pesquisa visa produzir artefatos de requisitos de software para possibilitar o futuro desenvolvimento de uma Ferramenta Livre de Gerenciamento de
Requisitos de Software. Para tanto, a pesquisa busca comparar duas ferramentas para o desenvolvimento.
Aluno: Jovani Pereira da Rocha

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Título ESTUDOS DAS DIFERENÇAS DAS PLATAFORMAS DE EAD
Docente orientador: Maiara Heil Cancian

Situação: PIBIC/IES

E-mail: maiara.cancian@gmail.com

RESUMO
Analise da Tecnologia da Informação, que apoiam processos educacionais, os ambientes virtuais de aprendizado de Educação a Distância (EAD). Os
princípios teóricos que dizem respeito a essas Ferramentas Tecnológicas, de fato, podem contribuir para a utilização dessas ferramentas de maneira
efetiva, ou seja, para que o usuário possa ter acesso à informação desejada, com coesão, clareza e objetividade, e usufruir de todos os seus recursos.
Neste contexto, surge um problema comum em diversos negócios: a necessidade de integração entre os sistemas. O objetivo geral deste projeto de
pesquisa é estudar e conhecer as técnicas, métodos e ferramentas existentes para a Integração entre sistemas de software. A justificativa desta
pesquisa refere-se ao valor agregado que o trabalho proposto acarretará frente a uma situação atual que se deseja melhorar em alguma perspectiva,
nesse caso, o sucesso dos projetos no que tange a Engenharia de Requisitos. Esse valor pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo.
Aluno: Saulo Cardoso

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: IC/ESTADO

Título PESQUISA E AVALIAÇÃO DAS TÉCNICAS DE LICITAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE
E-mail: maiara.cancian@gmail.com
Docente orientador: Maiara Heil Cancian

RESUMO
O objetivo do projeto é estudar e conhecer as técnicas existentes para a Elicitação de Requisitos de Software, suas aplicações e avaliar a sua eficiência
nos projetos. Para tanto, o projeto irá estudar o estado da arte no que tange a Elicitação de Requisitos de Software; Conhecer as técnicas de Elicitação
de Requisitos de Software; Fazer uma pesquisa em empresas de desenvolvimento de software para saber ass técnicas utilizadas; Conhecer as técnicas
que as empresas utilizam e o seu grau de sucesso; avaliar a eficiência das técnicas.
Aluno: Maurício dos Reis Durajski
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Saúde
Projeto(s) do curso: Medicina
Título EFEITO NEUROPROTETOR DA ADMINISTRAÇÃO DE ÔMEGA-3 EM RATOS SUBMETIDOS AO MODELO EXPERIMENTAL DE DOENÇA DE
PARKINSON
E-mail: bethpn@bol.com.br
Docente orientador: Maria Elizabeth Pereira Nobre

RESUMO
Os ômega-3 são ácidos graxos essenciais (PUFA) que os seres humanos não podem sintetizar, tendo que depender de fontes dietéticas. O ácido
docosaexaenóico (DHA) é o principal ácido graxo ômega-3, está concentrado na membrana fosfolipídica do SNC e, juntamente com o ácido
eicosapentaenóico (EPA), favorecem a resolução da inflamação. O DHA está implicado no funcionamento do cérebro e da retina, envelhecimento,
doenças neurológicas, psiquiátricas e comportamentais. Esse trabalho teve como objetivo avaliar os mecanismos neuroprotetores do ômega-3,
administrada via oral (v.o.) como tratamento da Doença de Parkinson. Ratos machos Wistar (200-280g) serão anestesiados com ketamina (30mg/kg,
i.p.), e Cloridrato de Xilasina à 2% (25mg/kg, i.p.) e submetidos a cirurgia estereotaxia para injeção de 12μg/2μL de 6-hidroxidopamina (6-OHDA) em
corpo estriado. Após a lesão os animais serão tratados com ômega-3 nas doses de 5 e 10 mg/kg (v.o.) por 14 dias e, em seguida, submetidos aos testes
comportamentais: campo aberto, rota rod, nado forçado, rotações induzidas por apomorfina. Após os testes os animais serão eutanasiados e seus
cérebros estudados quanto as alterações bioquímicas e histopatológicas. Propõe-se que o ômega-3 seja um produto nutracêutico, com potencial
neuroprotetor por seus efeitos antioxidante e anti-inflamatório, apresentando-se como uma opção terapêutica ou composto coadjuvante para o
tratamento da Doença de Parkinson.
.
Palavras chaves: Doença de Parkinson, ômega-3, dopamina, neuroproteção, neuroinflamação.
Aluno: Maria Janice Pereira Lopes

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Alyne Oliveira Correia

Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO COMPORTAMENTAL E NEUROQUÍMICO DA ADMINISTRAÇÃO DE CAFEÍNA EM RATOS SUBMETIDOS AO MODELO EXPERIMENTAL DE
DOENÇA DE PARKINSON
E-mail: gbviana@live.com
Docente orientador: Glauce Socorro de Barros Viana

RESUMO
Etividade do efeito neuprotetorda cafeína em modelo experimental de doenças de parkinson em ratos
Aluno: Éric Antonio Casagrande

Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Gabriel Pinheiro Machado

Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ana Beatriz de Melo Alves

Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Camila Nayele Viana de Oliveira

Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Alyne Oliveira Correia

Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Anyssa Brilhante Aires Montenegro

Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO DA PENTOXIFILINA SOBRE A PRODUÇÃO INFLAMATÓRIAS E PEROXIDAÇÃPO LIPÍDICA EM MODELO DE CULTURA PRIMÁRIA DE
HEPATÓCITOS DE RATO ADULTO
E-mail: adilfabio@hotmail.com
Docente orientador: Francisca Adilfa de Oliveira Garcia

RESUMO
A cultura de células constitui um instrumento altamente valioso para investigações do funcionamento celular sob inúmeros aspectos. O objetivo deste
trabalho será definir e padronizar o protocolo operacional para isolamento de hepatócitos de ratos adultos e determinar os efeitos protetores da
Pentoxifilina (PTX) sobre processos inflamatórios induzidos in vitro. Para obtenção da cultura de células serão utilizados ratos Wistar machos e
adultos, do Biotério da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte (Estácio FMJ), pesando de 250 a 350 gramas. Os ratos serão anestesiados
por injeção intraperitoneal de Nembutal (1,5ml/kg) e posteriormente serão heparinizados (1000IU) na veia femoral. Será realizada a limpeza do
abdome com álcool a 70%. O fígado será exposto por laparotomia e canulado através da veia porta e da veia cava inferior. Inicialmente para a limpeza
do órgão, com o auxilio de uma bomba de infusão, perfundir o fígado por um sistema aberto (sentido da veia porta para a veia cava) com a solução
tampão HBSS, a 37oC, com um fluxo de 30 mL/min durante 15 min. Nessa fase a solução deve ser isenta de cálcio e possui a adição de um agente
quelante como o EDTA para remover Ca'^. O objetivo dessa etapa é retirar o sangue e melhorar a fluidez das células, facilitando a ação da colagenase.
Passados os 15 minutos, infundir a mesma solução de HBSS, agora em sua forma regular (com cálcio-CaClz) e acrescida de Colagenase (0,05%), por
15min, a 37°C e a uma velocidade de 20 ml/min em sistema fechado (recirculação). A contagem das células do filtrado será realizada em câmara de
Neubauer e estas serão plaqueadas na densidade de 30x106 cells/IOcm em placas cobertas com colágeno. As culturas serão cultivadas em meio de
cultura RPMI-1640 (Gibco), suplementado com soro fetal bovino (10 %), insulina (0.02 U/mL), penicilina (100 lU/mL) e streptomicina (100 \JiQ/mL) e
mantidas em incubadora Forma Scientific
(37° C, 5% C02). O meio será trocado após três horas do plaqueamento inicial, para a remoção das células que não aderiram à placa ou que morreram
durante o processo de plaqueamento. Após três dias de cultivo sergo dosadas citocinas próinflamatórias após indução com LPS, substâncias reagentes
ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e a enzima lactato desidrogenase (LDH) na presença e
ausência da PTX.
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Aluno: Viviane Leandro Almeida

Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Teresa Queiroz Balbino

Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jéssica Farias Rebouças

Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ákila Macêdo Freire

Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título INFECÇÃO HOSPITALAR: O PAPEL DA CCIH NO RASTREIO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS SINDROMES INFECCIOSAS EM ESTUDO EM UM
HOSPITAL ESCOLA DO INTERIOR DO NORDESTE
E-mail: adilfabio@hotmail.com
Docente orientador: Francisca Adilfa de Oliveira Garcia

RESUMO
Infecção hospitalar: o papel da CCIH no rastreio e controle das principais síndromes infecciosas em estudo em um hospital escola do interior do
Nordeste
Aluno: Paula Karinny Mariano de Alencar

Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Cecilia Brenda Rocha Carneiro

Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Tuyanne Alves Chaves

Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Carlos Ney Alencar de Araújo

Curso do aluno: Medicina

Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título CORPO BELO, CORPO PERFEITO, CORPO FUNCIONAL: EVOLUÇÃO E ANÁLISE DA PROTEÇÃO DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA À LUZ DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E-mail: julia.lfg@terra.com.br
Docente orientador: Júlia Gomes Pereira Maurmo

RESUMO
A beleza e a funcionalidade do corpo humano são temas presentes na história dahumanidade com especial atenção no período greco-romano. A
deﬁnição do que ébeleza depende, contudo, fortemente de um viés cultural. Não por outra razão,na civilização ocidental, esse conceito variou de
acordo com os movimentos e aevolução do pensamento no decorrer da história. O pós guerra, entrementes,deixou a descoberto uma nova
realidade, corpos cuja funcionalidade havia sidode alguma forma aangida, aumentou consideravelmente e a sociedade precisavaencontrar meios
para lidar com a situação. O reconhecimento pela ONU danecessidade de proteção a estas pessoas reﬂeau nos textos consatucionaismodernos. No
Brasil, ainda que as principais causas das limitações rsicas queacometem a população não sejam oriundas da guerra, mas alicerçadas sobre agrande
número de acidentes e os graves problemas relacionados à desnutrição, oEstado posicionou-se ora de forma excessivamente paternalista, ora de
maneiradinâmica e moderna. Já o tratamento emprestado pela doutrina ao tema mostra-seconfuso e pouco eﬁciente. O estudo transdisciplinar
envolvendo as diversasáreas do conhecimento, parece a melhor opção, pois o tema da acessibilidadeenvolve questões de ﬁsiologia, anatomia,
políacas públicas, tutela jurídica einclusão social. Mais do que um direito da minoria, trata-se de um direito quea maioria tem de poder desenvolver
a tolerância através do convívio com odiferente.
Aluno: Cristiane Martins Ferreira Duarte

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Henrique Malta Duarte

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Renan Meyer Ragazzi

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Título LEITURAS E INTERFACES: DIREITO, ARTE E LITERATURA
Docente orientador: Mara Conceição Vieira de Oliveira

E-mail: maravioli@yahoo.com.br

RESUMO
O presente projeto de pesquisa visa ao aprofundamento do estudo do Direito, da Arte e da Literatura, tendo a Arte e a Literatura como veículo
propulsor de um método de aprendizagem que privilegiará leituras interdisciplinares e possibilidades de se pensar para além dos constructos teóricos
jurídicos e literários. Por meio de um amplodebate destas áreas do saber, a arte, de um modo geral, busca erigir novas categorias de pensamento
para a realização de estudos e pesquisas cienmﬁcas. No Brasil os problemas de leitura decorrem não apenas de uma educação básica deﬁcitária, bem
como da falta de acesso por parte de uma camada da população aos bens culturais. O ranking mundial e a colocação do Brasil nos índices nacionais e
internacionais evidenciam esses problemas.O processo ensino aprendizagem entende a leitura como instrumento fundamental. Os mecanismos de
compreensão e interpretação são aavidades linguísacas epedagógicas que orientam metodologias. Assim, um mesmo texto literário, por exemplo,
anunciará várias marcas discursivas para o trabalho de análisesteóricas especíﬁcas no Direito. Para tanto, este projeto pretende realizar encontros
periódicos em que uma obra de arte estará necessariamente vinculada a uma questão jurídica, esamulando a leitura e o aprendizado jurídico.
Aluno: Patrícia da Silva Ribeiro

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Tatiane de Campos Cardoso

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jéssica Adriana da Silva

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Comunicação Social
Título A SOCIABILIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE HÁBITOS DE LEITURA ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
E-mail: pradorenata@gmail.com
Docente orientador: Renata Prado Alves Silva

RESUMO
Este Projeto de Iniciação Cienmﬁca propõe revisão de literatura, pesquisa quanataavae estudo de caso para compreender potenciais correlações
entre sociabilidade, online eoﬄine, e hábitos de leitura de livros entre estudantes universitários. A relevância dotema está atraleda à necessidade
de se desenvolver novas estratégias para promover aleitura de livros entre adultos, considerando que a habilidade de leitura é
diretamenteassociada ao nível de educação e capacidade de reﬂexão sobre a realidade. Um dosmais abrangentes estudos sobre os hábitos de
leitura do povo brasileiro revelou que amédia de livros lidos por habitante, por ano, caiu de 4.7 para 4 livros em 2012. Umadas principais razões
apontadas pelos “não-leitores” brasileiros é a falta de tempo e opouco interesse pela leitura. Pesquisa exploratória realizada em 2014 na
FaculdadeEstácio de Sá de Juiz de Fora analisou a relação entre uso de redes sociais online ehábitos de leitura, revelando uma baixa média de
leitura anual de livros, coerente comdados revelados pela pesquisa nacional citada. A maioria dos estudantes aﬁrmougostar de ler, mas o tempo
gasto em sites de redes sociais como o Facebook foi muitosuperior ao dedicado à leitura de livros. Entretanto, aqueles que usavam sites
decatalogacão da leitura, como o Skoob, estavam entre os mais dedicados à leitura.Neste cenário, deve-se também considerar o advento do livro
digital e seus impactossobre os leitores. Não se pode separar, da história do livro e até mesmo da leitura queprecede o formato códex, as
inﬂuências dos suportes nos hábitos de leitura. A leituraem voz alta, por exemplo, devia-se ao fato do rolo, que antecedeu o formato codex,precisar
ser desenrolado e, portanto, segurado com ambas as mãos, impossibilitando oleitor de fazer a leitura e copiá-la ao mesmo tempo, precisando, desta
forma, ditá-laem voz alta para outra pessoa. A leitura em voz alta estava associada a uma práacacultural de sociabilidade, e não à inabilidade de ler
em silêncio. A leitura silenciosa,por sua vez, é relacionada à mudança do modelo monásaco ao escolásaco, quando otexto escrito passa não apenas
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a ter função de tesourizar o saber, mas a de propagá-lo.A leitura sempre foi um meio de interação social. No entanto, acredita-se que asmídias
sociais tenham capacidade de alterar inclusive a indústria editorial, elevando asociabilidade relacionada à leitura a um novo patamar. É por isso que o
debate sobre ofuturo do livro e da leitura deve abarcar não apenas seu formato. Deve-se colocar emobservação a relevância e sobrevivência da
estrutura do livro numa sociedade na qualimperam a lógica das redes, o hipertexto, a cultura paracipaava e o uso conmnuo deferramentas de
sociabilidade online. Parando-se da hipótese de que a sociabilidade(online e oﬄine) possui potencial para contrubuir para o aumento do número de
livroslidos, este Projeto de Iniciação Cienmﬁca prentende realizar revisão de literatura sobrepesquisas relacionadas a hábitos de leitura no Brasil e
no mundo, traçar os hábitos deleitura dos estudantes da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora através de métodosquanataavos, e realizar estudo
de caso, com a criação de dois clubes do livro, umvirtual e um presencial, analizando os impactos de um e outro nos hábitos de leiturados
participantes.
Aluno: Larissa Emanuelle Campos Duarte

Curso do aluno: Jornalismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Marina de Carvalho Oliveira

Curso do aluno: Jornalismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ENTRE FICÇÃO, REALIDADE E ENTRETENIMENTO: REPRESENTAÇÕES DE JOVENS DA PERIFERIA NA TV E NO CINEMA
E-mail: ninemaia@hotmail.com
Docente orientador: Aline Silva Correa Maia Lima

RESUMO
A comunicação de massa, mais do que mero instrumento de informação e entretenimento, representa para a realidade contemporânea o seu próprio
ambiente de ação. É nessa arena da mídia que acontecem as principais discussões sobre os acontecimentos fundamentais acercade qualquer tema
nos dias de hoje. Com isso, ela também ocupa o papel de elemento construavo de representações e signiﬁcados para os mais variadosassuntos. A
partir do pressuposto de que, na atualidade, os meios de comunicação são os principais difusores de representações sobre o mundo social – e assim
atuando como instrumentos de materialização do imaginário contemporâneo -, é forçoso concluir que, em alguma medida, afetam as práticas sociais
de grupos e indivíduos. São, portanto, espaço relevante para a oferta de alguns (dentre muitos possíveis) valores culturais de que se nutrem
numerosos segmentos sociais. Entre estes, sublinhamos a juventude. Ao encerrar um grupo em transição, de passagem da infância para a vida adulta,
os jovens estão sempre escolhendo,esperando, experimentando (ROCHA e PEREIRA, 2010) novas posições de sujeito, novas idenadades e, assim, à
mercê de representações sociais hegemônicasproduzidas por determinados agentes do contexto em que estão inseridos, principalmente pela mídia.
Tomando a representação como uma expressão de visão de mundo, nos questionamos sobre os recortes feitos pelos meios de comunicação de massa
sobre a juventude da periferia.Há muitas décadas, as periferias fazem parte das cidades brasileiras, principalmente das maiores, inseridas nos
processos de crescimento urbanístico da modernidade. No entanto, percebemos que esta presença não se reflete nos conteúdos midiáticos. Os
primeiros anos de consolidação da televisão do Brasil, por exemplo, foram marcados por relativa invisibilidade destes lugares e de seus cidadãos nas
telas. Mas, com o tempo, o efeito zapping foi o sinal de alerta de que era necessário rever a programação televisiva, tirando do anonimato e
identificando o telespectador morador de bairros pobres. Percebemos que foi a partir dos anos 2000 que produções tendo o cidadão da periferia
como protagonista central começaram a ganhar os lares das casas; muito em parte, intuímos, por influência do cinema brasileiro, que passou a
retratar este grupo social nas telonas. Esta pesquisa objetiva investigar representações de jovens da periferia na cultura midiática, a fim de identificar
o lugar deste sujeito na sociedade contemporânea a partir de suas representações na mídia, especificamente na TV e no cinema. Para alcançar tal
objeavo, pretendemos realizar, ao longode nossa pesquisa, um mapeamento das principais representações de jovem da periferia em produções
audiovisuais brasileiras, documentais ou de ﬁcção(entre ﬁlmes, novelas, séries e documentários), no período de 1990 a 2010. Recortamos tal espaço
temporal porque paramos das seguintes hipóteses:
Até os anos 90: a periferia ‘não exisaa’ nos produtos midiáacos, consequentemente, seus
cidadãos também eram invisíveis nestes conteúdos; Dos anos 90 a 2000: periferia e jovens passam a ganhar enfoque nos produtos midiáacos pelo
viés da pobreza\marginalidade, principalmente; Dos anos 2000 a 2010: pelo discurso ‘poliacamente correto’ e pelo surgimento de uma nova classe
média consumidora, concentrada principalmente nas periferias, a favela vira espaço de criatividade e de produção cultural, sendo por um ‘esforço’
dos meios assim retratadas, de forma que seus jovens cidadãos ganham visibilidade, status, e passam a ser “modelos” e agentes de consumo (roupas,
música, dança, etc.). Este trabalho buscará realizar um exercício de interpretação das representações do jovem da periferia, analisando os produtos
midiáticos e contextualizando-os ao veículo (se for o caso) e ao momento social de sua exibição, interpretando os diferentes significados das
representações neles presentes, de modo a compor um referencial abrangente do que foi usado como representação da juventude da periferia.
Aluno: Lidianne Pereira Luz

Curso do aluno: Jornalismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Bruno Luis Barros

Curso do aluno: Jornalismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: José Luiz Mendes Neto

Curso do aluno: Publicidade e Propaganda

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Design de Moda
Título O CONSUMO DE MODA NA CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES DOS ADOLESCENTES
E-mail: virna.ligia@gmail.com
Docente orientador: Virna Ligia Fernandes Braga

RESUMO
Este projeto pretende analisar a relação existente entre o consumo de moda, as adolescentes e seu processo de formação de identidades na
sociedade atual. Oaporte teórico e metodológico se fundamenta nos estudos realizados no campo da psicologia, sociologia e moda, com o objeavo
de traçar um perﬁl idenatário ede consumo das jovens do sexo feminino, entre 13 e 17 anos. O consumo tem sido alvo de muitas pesquisas, devido a
sua importância para asociedade contemporânea. Desde o ﬁnal do século XIX, surgiram teorias sobre o tema e idenaﬁcando-o como “fenômeno
social”, principalmente a parar dosestudos de Thorstein Veblen. Desde então, o discurso sobre o consumo se tornou fundamental para analisar a
sociedade contemporânea. O projeto a ser desenvolvido pretende abordar o consumo de moda pelas adolescentes, bem como seu impacto na
formação da personalidade e sociabilidade da juventude.A criação deste projeto de pesquisa se jusaﬁca devido à necessidade de compreender a
sociedade em que vivemos: como o consumo reﬂete o imaginário cultural épossível aﬁrmar que conhecer seus signiﬁcados é conhecer a sociedade. A
moda é um campo que estrutura valores, idenadades e subjeavidades, e o consumo demoda está em primeiro lugar dentre os produtos mais
vendidos no mercado brasileiro. A estes dados, podemos acrescentar que cerca de 70% do consumo demoda, no varejo, é realizado pelo público
feminino. Este fator foi determinante para deﬁnir nosso objeto de pesquisa: adolescentes do sexo feminino, entre 13e 17 anos, com perﬁl sócio
econômico de baixa renda.
Aluno: Daniela Monteiro de Castro

Curso do aluno: Design de Moda

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lucas de Paula Toledo

Curso do aluno: Design de Moda

Situação: PIBIC/IES
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Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título O MARKETING NO CONTEXTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: UM ESTUDO DOS SALÕES DE CABELEREIROS DE JUIZ DE FORA/MG
E-mail: cliciane.salin@gmail.com
Docente orientador: Cliciane de Jesus Salin

RESUMO
Muito já se escreveu ou falou sobre o marketing, porém ainda persiste o grande número de empresários que desconhecem o verdadeiro significado e
como esta ciência pode ser aplicada e contribuir para o universo das micro e pequenas empresas. Diante dos desafios que se apresentam, torna-se
cada vez mais necessário a desmistificação dos conceitos existentes e a utilização do composto de marketing, para assegurar o desenvolvimento e a
competitividade dos pequenos negócios em um mundo globalizado. O objetivo principal deste estudo é identificar qual o grau de utilização das
ferramentas de marketing pelas empresas do segmento de prestação de serviços e do ramo de cabeleireiros em Juiz de Fora/MG. A metodologia
proposta será uma pesquisa descritiva e qualitativa com levantamento de dados primários e entrevista em profundidade. Os dados serão coletados
através de entrevistas presenciais, junto aos responsáveis pelos estabelecimentos.
Aluno: Mauro José de Paula Pereira Júnior

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título ANÁLISE DO PERFIL ANTROPOMÉTRICO, NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E A RELAÇÃO COM A CLASSIFICAÇÃO DO PESO CORPORAL DOS
PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DO PSE/JF
E-mail: renato.lima@estacio.br
Docente orientador: Renato de Souza Lima Júnior

RESUMO
Hoje na situação atual de globalização é possível encontrar, a cada dia, mais jovens que se afastam da prática esportiva, seja de caráter lúdico ou
competitivo. Essa situação se agrava com o avanço tecnológico, onde adolescentes que antes praticavam algum tipo de atividade física, agora estão
voltados para os meios de comunicação, como por exemplo, a internet. Com isso, podemos perceber o aumento de doenças causadas pelo
sedentarismo como a obesidade. O Projeto Saúde na Escola (PSE), uma iniciativa do governo federal, tem como objetivo principal a conjugação de
esforços visando a promoção e atenção a saúde e de prevenção das doenças e agravos da saúde dos escolares do programa saúde na escola (PSE),
articulada de forma intersetorial entre as redes de saúde e educação e, ainda, a promoção de ações de formação de profissionais de saúde e educação
nos seus territórios de responsabilidades compartilhadas, voltadas principalmente ao estímulo à adoção de um estilo de vida mais saudável. O
presente projeto de iniciação científica tem como objetivo mensurar variáveis antropométricas de peso e estatura para o cálculo do índice de massa
corpórea (IMC), além de avaliar nível de atividade física praticado por escolares pertencentes as escolas do município de Juiz de Fora - MG pactuadas
ao PSE. EM posse dos dados de IMC os escolares serão classificados de acordo com o referencias internacionais em indivíduos normais, com excesso
de peso, sobrepeso e obesidade.
Aluno: Ismael de Araújo Serpa

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/IES

Título COORDENAÇÃO MOTORA DE JOVENS ESCOLARES: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO
E-mail: duarte.emerson@terra.com.br
Docente orientador: Emerson Rodrigues Duarte

RESUMO
O desenvolvimento motor, como uma área de estudo, tem procurado estudar as mudanças que ocorrem no comportamento motor de um indivíduo,
da filogênese à ontogênese, relacionando-as com o fatores ambientais e psicossociais. Procura-se, ademais, estudar os mecanismos responsáveis por
essas mudanças, ou seja, as causas que permitem controlar os movimentos através do processo do desenvolvimento humano. Assim, este projeto tem
como objetivo avaliar a coordenação motora de crianças. Participarão deste estudo cerca de 100 estudantes com idade entre 10 e 12 do quinto ano
de uma escola da rede pública de ensino. Para tanto serão utilizados como instrumentos um questionário de rotinas de vida, um protocolo de
avaliação antropométrica e uma bateria de teste de coordenação motora, o KTK. Este projeto encontra-se aprovado em um Conselho de Ética (CAAE
14915513.5.0000.5147). Assim, espera-se com este estudo, apresentar o nível atual da coordenação motora de escolares e sua relação com fatores
ambientais contemporâneos.
Aluno: Leonardo Francisco Neves Lima

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Vanessa de Mendonça Rezende

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título PERSPECTIVA DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL EM NEUROGERIATRIA
E-mail: giovana.goncalves@estacio.br
Docente orientador: Giovanna Barros Gonçalves

RESUMO
A Neurogeriatria é a área da ciência que estuda as manifestações clínicas e a etiologia das doenças neurológicas associadas ao envelhecimento.
Entende-se por envelhecimento, um processo normal, individual e gradativo que gera modificações funcionais, bioquímicas e psicológicas no
indivíduo, predispondo-o a doenças neurológicas de origem neurodegenerativa, caracterizada por morte neuronal excessiva e prematura em regiões
focais do cérebro, das quais podemos citar a doença de Alzheimer e doença de Parkinson e doenças cerebrovasculares, tais com o acidente vascular
cerebral, caracterizado por déficit neurológico agudo causado por inúmeras alterações histopatológicas em um ou mais vasos sanguíneos
intracranianos. A atuação do profissional fisioterapeuta na assistência ao idoso sadio ou portador destes distúrbios, bem, como no desenvolvimento
de pesquisas voltadas a esta população é de grande importância para conhecer e compreender a realidade da saúde e envelhecimento da população
idosa de forma a promover novas e melhores abordagens preventivas, curativas e de continuidade de cuidado, buscando ampliar o número de
pesquisas e publicações na área. Desta forma objetiva-se inserir os acadêmicos do curso de Fisioterapia no campo de atenção à saúde do idoso,
possibilitando-os avaliar e desenvolver estratégias de intervenção através da terapia em grupo, favorecer o entendimento e fundamentar os conceitos
e teorias aprendidos nas atividades de ensino, consolidando e complementando o aprendizado com a aplicação prática. O método de pesquisa
adotado será a metodologia experimental. Alguns dos resultados esperados do trabalho são: Elaboração de trabalhos científicos para apresentação
em Fóruns, Seminário de Pesquisa da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora, Seminário de Pesquisa da Universidade Estácio de Sá, bem como,
congressos regionais e nacionais e eventos de cunho científico, além de fomentar o “espírito pesquisador” dos acadêmicos de Fisioterapia.
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Aluno: Débora Ferreira Fialho Prado

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Magaly de Moura Fábio

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Sonimar Cristina de Oliveira

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lidiane de Oliveira

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ana Paula do Carmo Vieira e Castro

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Michelline Fernandes de Oliveira

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Odontologia
Título AVALIAÇÃO DO USO DA CLOREXIDINA 2% EM SUPERFÍCIES RESTAURADAS COM DIFERENTES SISTEMAS ADESIVOS
E-mail: mariellaagostinho@gmail.com
Docente orientador: Mariella Agostinho Gonçalves

RESUMO
O presente trabalho pretende avaliar, in vitro, os efeitos do uso da clorexidina 2%, como inibidor de protease, na resistência da união de diferentes
sistemas adesivos submetidos ao teste de microcisalhamento em dentina. Serão utilizados 30 dentes incisivos bovinos, divididos aleatoriamente em
dois grupos. No grupo G1, os dentes receberão desinfecção com clorexidina 0,2% antes da etapa restauradora e, no grupo G2, os dentes não
receberão a aplicação desta solução. O grupo G1 será subdividido em G1A (n = 5), para a utilização do sistema adesivo Adper Single Bond Universal
(3M), G1B (n = 5), no qual será utilizado o sistema adesivo Adper Single Bond 2 (3M) e G1C (n = 5) para a aplicação do sistema adesivo
autocondicionante Adper Easy One (3M). O grupo G2 será subdividido em G2A, G2B e G2C, conforme metodologia acima descrita para o grupo G1.
Após a utilização do sistema adesivo, serão realizadas restaurações de 1,0 x 2,0 mm do compósito Filtek Z350 Flow (3M ESPE), utilizando-se matriz
transparente de silicone. A fotopolimerização será executada, individualmente, com luz halógena (600 mW/cm2), por 20 segundos (Demetron LC, Kerr
Co.). Os corpos de prova serão posicionados em máquina universal de ensaios mecânicos (EMIC, Brasil) para o teste de microcisalhamento. Obtidos os
valores em MPa, os dados serão submetidos à análise estatística em software SPSS 17.0 (IBM Corporation, EUA), com p = 0,05. Espera-se, com este
trabalho, compreender os efeitos do uso da clorexidina 2% na resistência da união ao microcisalhamento de diferentes sistemas adesivos em dentina,
visto que este tema ainda apresenta lacunas na literatura.
Aluno: Lucas Henrique Rosa

Curso do aluno: Odontologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título EFEITO REMINERALIZADOR DE DENTIFRÍCIOS NA MICRODUREZA KNOOP E NA RUGOSIDADE SUPERFICIAL DE ESMALTE E DENTINA ERODIDOS
E-mail: mariellaagostinho@gmail.com
Docente orientador: Mariella Agostinho Gonçalves

RESUMO
O presente trabalho pretende avaliar, in vitro, o efeito remineralizador de diferentes dentifrícios na microdureza Knoop e rugosidade superficial de
esmalte e dentina previamente desmineralizados por bebida ácida. Serão utilizados na pesquisa 60 dentes incisivos bovinos. Somente as coroas
dentárias serão utilizadas, expondo-se o esmalte superficial (n = 30) e a dentina média (n = 30). Nos grupos controle para o esmalte e para a dentina,
os dentes permanecerão em água deionizada durante todo o experimento. Para os demais dentes, o refrigerante Coca-Cola® será empregado para o
processo de desmineralização. Os dentes serão imersos na bebida ácida durante 15 minutos, três vezes ao dia, durante 30 dias, obedecendo-se os
horários: 8:00, 13:00 e 18:00 horas. A cada intervalo de imersão, os dentes serão armazenados em água deionizada e conservados em estufa
bacteriológica a 37 ºC. Após a etapa de desmineralização, será realizada a leitura da microdureza Knoop e da rugosidade superficial do esmalte e da
dentina erodidos. Nas superfícies erodidas, a remineralização será feita com os dentifrícios Sensodyne Pró-Esmalte® e Colgate Sensitive Pro-Alívio®,
utilizados com escova Robinson, em baixa rotação, durante 2 minutos, três vezes ao dia, durante 60 dias, seguindo-se os horários acima descritos.
Após a etapa de remineralização, será realizada novamente a leitura da microdureza Knoop e da rugosidade superficial do esmalte e da dentina
remineralizados. Os resultados serão avaliados através de software estatístico, determinando-se a variância da amostra e os testes de comparação
entre as variáveis, sendo p = 0,05. A partir do estudo proposto, espera-se esclarecer o papel dos dentifrícios na microdureza Knoop e na rugosidade
superficial do esmalte e da dentina erodidos.
Aluno: Marina Fernandes de Oliveira

Curso do aluno: Odontologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Marcella Leonel Mirandella

Curso do aluno: Odontologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título HÁBITOS BUCAIS DELETÉRIOS: UM ESTUDO DE PREVALÊNCIA I
Docente orientador: Renata Tolêdo Alves

E-mail: retoledojf@terra.com.br

RESUMO
A Organização Mundial da Saúde considera a maloclusão como o terceiro problema odontológico de saúde pública (SILVA FILHO et al., 2000). Muitas
destas oclusopatias resultam da combinação de pequenos desvios da normalidade que ainda são demasiadamente suaves para serem classificados
como anormais, mas sua combinação e persistência ajudam a produzir um problema clínico que deve ser solucionado. Frequentemente elas são
originárias de hábitos musculares orofaciais nocivos, atribuídos a funções alteradas, como: sucção não-nutritiva prolongada, hábitos alimentares
inadequados, dieta pastosa, enfermidade na nasofaringe, distúrbios na função respiratória, postura anormal da língua e a doença cárie. Nesse
contexto, a maioria das más oclusões pode ser prevenida (ZAPATA et al., 2009). Portanto, o estudo das oclusopatias e de sua relação com os hábitos
deletérios bucais e o desequilibro funcional da oclusão decídua é de extrema relevância na obtenção de parâmetros e diretrizes de atuação para
programas ortopédicos funcionais destinados à comunidade. Nesse contexto, o objetivo deste estudo é estimar a prevalência de hábitos bucais
deletérios entre as crianças assistidas nas Disciplinas Clínica Integrada Odontopediátrica I e II e Clínica Odontopediátrica Ortodôntica Preventiva II.
Aluno: Greiciane R. Martins Vieira

Curso do aluno: Odontologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Nayara Ferreira Pinto

Curso do aluno: Odontologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título AVALIANDO A RELEVÂNCIA DO ATENDIMENTO EM FORMATO GRUPAL EM PACIENTES COM TRANSTORNOS PSICOSSOMÁTICOS
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Docente orientador: Estêvão Monteiro Guerra

E-mail: estevao.guerra@yahoo.com

RESUMO
O campo da psicossomática está hoje consolidado, pelo menos enquanto fonte de representações sociais que direcionam ideologicamente a cultura
ocidental na aceitação de que a constituição do Homem é decorrente de sua unidade psicossômica. Não há mais nenhuma área do campo da saúde
que não aceite, pelo menos, os efeitos deletérios do estresse, seja decorrente das demandas sócio-econômicas desumanizantes da vida urbana
contemporânea, seja nas desarticulações emocionais que essas demandas promovem nesta unidade psicossômica. Todavia, o investimento no campo
da psicossomática enquanto área acadêmica e disciplinar se mostra modesto, se comparado aos investimentos bilionários que as indústrias
farmacêuticas e de tecnologia médica fomentam em pesquisas para novos medicamentos, vacinas e aparelhagens. Logo, observa-se que o modelo
biomédico, ainda que duramente criticado pelos órgãos que defendem uma saúde pública em moldes biopsicossociais, consolida-se enquanto
mantenedor de uma mentalidade cultural instrumental e seccionante. Em outros termos, as práticas em saúde ainda são fortemente dirigidas por uma
ideologia de tratamento e não de prevenção, contrariando os princípios básicos da atenção primária. É evidente que implementar mudanças em uma
determinada mentalidade sócio-cultural gera grandes desafios. Nesse sentido, o processo de remodelagem de valores e de atitudes no âmbito da
saúde não é tarefa fácil. Como modesta contribuição para a reversão deste quadro, sugerimos como ferramenta de mudança a incrementação do
atendimento psicoterápico em formato grupal. O grupo dá acesso ao reconhecimento do sofrimento compartilhado, redimensionando a compreensão
da saúde e da doença e promovendo o auxilio mútuo. Logo, as práticas de atendimento em formato grupal se coadunam aos critérios defendidos pelo
SUS. Logo, o projeto se desdobrará em dois momentos: em um primeiro momento, o aluno terá a oportunidade de testar seus conhecimentos
adquiridos na disciplina "práticas grupais", dirigindo os atendimentos de um grupo de pacientes somatizantes previamente selecionados. Em um
segundo momento, busca-se adquirir melhor compreensão da importância das práticas grupais no âmbito da saúde por meio de uma pesquisa
qualitativa, em virtude da complexidade de fatores subjetivos que envolvem os quadros de somatização. Para a coleta de informações, optamos pela
entrevista semi-estruturada, por permitir maior flexibilidade para a análise do discurso dos pacientes.
Aluno: Tharick Omni

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maristela de Castro Ferreira

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Título CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM PSICANÁLISE NA CONTEMPORANEIDADE
Docente orientador: Andréia da Silva Stenner

E-mail: andreiastenner29@gmail.com

RESUMO
A proposta deste projeto de pesquisa resulta da necessidade de aprofundar e cernir os conceitos fundamentais em psicanálise oferecendo um debate
crítico e atual a um dos campos de pesquisa mais importantes da psicologia. Para isso trilharemos um caminho teórico nos textos básicos da chamada
metapsicologia freudiana aprofundando o seu arcabouço teórico, alinhavando com as concepções atuais do contemporâneo na metapsicologia
lacaniana a fim de revisitar a prática psicanalítica. É nesse viés que retomaremos alguns desses pontos teórico-clínicos tais como o estatuto do
inconsciente freudiano, a teoria das pulsões no seu aspecto somático e psíquico, a insistência da repetição e o móvel da transferência na clínica
psicanalítica. Além do necessário mergulho teórico e de sua articulação com as questões atuais, faremos deste projeto o alicerce epistêmico para
embasar a formação dos alunos, sua capacidade de crítica e de elaboração de pensamento e produção científica como também possibilitar a criação
de um Núcleo de Pesquisas em Psicanálise na instituição já que a linha de pesquisa em psicanálise é uma das interfaces fundamentais no campo
científico da psicologia.
Aluno: Robson Campos

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Érika Brito

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Danielle Prevato

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título O ESTUDO DA ESTATÍSTICA NO ENSINO SUPERIOR: ATITUDES E MOTIVAÇÃO PARA APRENDER
E-mail: julianaoliveiragomes@yahoo.com.br
Docente orientador: Juliana Oliveira Gomes

RESUMO
A estatística, além de ser uma disciplina obrigatória em cursos de graduação, é conceitualmente uma ferramenta de manipulação e interpretação de
dados numéricos, baseados em informações reais, com objetivo de auxílio técnico-científico para a tomada de decisão. Embora seja imprescindível
sua presença durante o Ensino Superior, ela é uma das disciplinas mais carregadas de medos e ansiedades por parte dos estudantes de graduação, os
quais comumente apresentam uma atitude apreensiva frente ao seu estudo. Estas atitudes negativas acabam se tornando fatores de influência
contraproducente no desempenho do aluno frente às avaliações, e na desmotivação frente ao estudo. Dessa forma, torna-se importante o estudo das
relações entre as atitudes em relação à Estatística e a Motivação do aluno para aprender, apresentado como o objetivo principal do presente projeto.
De maneira específica, almeja-se verificar os possíveis fatores externos que também possam exercer influência. Para tanto, serão utilizados três
instrumentos de pesquisa, a saber: um questionário global, contendo informações de caracterização da amostra; uma escala de atitudes em relação à
estatística; e uma escala de motivação para aprender, voltada a estudantes universitários. A amostra será construída por conveniência, compondo
alunos do curso de Administração e Psicologia, tanto mulheres quanto homens, de diferentes idades, preferencialmente acima de 18 anos. Espera-se
que o projeto, e os estudos que porventura sejam desenvolvidos a partir dele, possa contribuir à comunidade acadêmica, possibilitando a discussão
sobre os temas em questão, e auxiliando na formulação de medidas de prevenção de atitudes negativas, de forma a contribuir à dinâmica do ensino e
aprendizado do conteúdo estatístico.
Aluno: Rafael José Carminate Costa

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Robson Norberto Souza Campos

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Redes de Computadores
Título GRUPO DE PESQUISA APLICADA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM PLATAFORMA OPEN-HARDWARE ARDUINO
E-mail: anderson.vieira@t-systems.com.br
Docente orientador: Anderson Luiz Nogueira Vieira

RESUMO
Grupo de pesquisa e desenvolvimento de projetos com Arduino visa a criação de umgrupo que incenave a ualização de hardware livre Arduino como
aplicaçãopráaca de conhecimentos adquiridos em sala de aula, permiando também odesenvolvimento de novas aplicações para este hardware,
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aplicações estas quenão envolvem somente a área de tecnologia, mas também outras áreas de atuação. O conceito de “Hardware Open-source” ou
Hardware Livre, idealizado em 2005 porMassimo Banzi através do disposiavo Arduino, que também ualiza o conceito “Open Source” onde “o
valordeixa de estar no produto, passando para a integração de sistemas, para amanutenção, para a formação. Este modelo incenava a Inovação
Aberta, criandouma aura em torno da tecnologia que ajuda a vendê-la, cortando radicalmente oscustos de desenvolvimento e permiando que os
projetos estejam sempre um passoà frente, graças à competência e à dedicação de milhares de especialistasdispersos por todas as geograﬁas.”
(VIDIGAL, Antonio. 2010). O Arduino baseia-se em um microcontrolador pequeno e fácil de usar e programar,criado há principio para facilitar o
ensino da eletrônica, mas que, pela suasimplicidade, tem sido ualizado em escolas para o ensino de crianças atéadultos e pesquisadores, inspirando
várias pessoas ao redor do mundo a desenvolverideias que eles anteriormente não poderiam imaginar sem terem um grandeconhecimento em
eletrônica, porém agora criando desde sistemas de automação residencial atébrinquedos e roupas, ou até mesmo invenções como, uso um sensor
que publica no Twiqerquando a água em um vaso de planta está acabando. Por exemplo, que tal bater palmar e desligar a luz do seu quarto ? Isto é
possívelcom o Arduino. Criar um robô para automaazar uma tarefa ? Criar uma soluçãopara ligar/desligar as luzes de casa pela internet ? É possível
com o Arduino.O Arduino serve como base para o desenvolvimento de idéias, ualizando-se deitens adicionais em sua placa (conhecidos como
Shield´s) , além de sensores ,atuadores, entre outros.
Aluno: Rhendrick Ramos da Silva

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Felipe Felix Novaes

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Lucas Santos Ribeiro

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Tárik de Castro Carpanez Campos

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Lilio Avila

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ITALC : SOFTWARE LIVRE COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA DE GERENCIAMENTO E MEDIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
EM AMBIENTES DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
E-mail: anderson.vieira@t-systems.com.br
Docente orientador: Anderson Luiz Nogueira Vieira

RESUMO
O uso da tecnologia da informação e suas aplicações está presente no cotidiano de qualquer pessoa que ao menos tenha acesso é energia elétrica,
envolvendo diversos setores da sociedade. Não seria diferente da área de educação, onde ela pode (e é) utilizada como uma grande ferramenta de
ensino e aprendizado tanto da parte docente, como discente, funcionando como um importante instrumento de auxilio na otimização e na fixação de
conteúdos. Dentro do meio de tecnologia da informação, a internet entra como personagem principal, oferecendo mecanismos antes não
imagináveis, todos facilitadores de respostas e de informações, de forma a auxiliar a otimização do aprendizado. Porém, todos estes recursos
precisam ser administrados, principalmente quando o ambiente de aula se faz em um laboratório de informática, composto por diversos
computadores, todos conectados em rede e na internet, onde se torna difícil a capacidade do docente em gerenciar e auxiliar atividades de
aprendizagem prática em meio a um ambiente onde o docente não somente deve dar atenção individual a alunos, mas também às máquinas
utilizadas pelos próprios, seja para auxilia em determinadas práticas de laboratório, seja na monitoração dos mesmos de forma a regular o uso dos
equipamentos em atividades que não se relacionem com a aula ministrada, e até mesmo o oferecimento de recursos antes não disponíveis mas que
seriam facilitadores do modelo de ensino-aprendizado em laboratórios.
Aluno: Denilson Peres da Silva

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Luciano Barbosa Amorim

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Yago dos Santos Ribeiro

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título ESTATUTO DO IDOSO: A MELHOR IDADE DISCUTE UMA PROPOSTA
Docente orientador: Ivanete Almeida Gomes

E-mail: ivanete.gomes@estacio.br

RESUMO
Estatuto do Idoso foi projetado com o objetivo de promover a inclusão social e garantir os direitos desses cidadãos uma vez que essa parcela da
população brasileira se encontra desprotegida, apesar de as estatísticas indicarem a importância de políticas públicas devido ao grande número de
pessoas com mais de 60 anos no Brasil. O Estatuto do Idoso (Lei 10.741) foi sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 1 de
outubro de 2003, e publicado no Diário Oficial da União 3 de outubro de 2003 cujas prerrogativas garantem e ampliam os direitos dos brasileiros com
mais de 60 (sessenta) anos. O objetivo do projeto é discutir com os idosos participantes dos grupos da melhor idade os principais indicadores do
Estatuto do Idoso a partir de suas percepções, motivações, possibilidades e necessidades sociais a luz da Constituição Federal. O projeto propõe
também, identificar como esses idosos percebem o usufruto de seus direitos constantes no Estatuto e os usam na busca pela melhoria da qualidade
de vida, buscando um equilíbrio entre o ele e a sociedade. As atividades propostas irão proporcionar a discussão e elaboração de indicadores de
melhorias e fortalecimento na utilização do Estatuto através de oficinas lúdicas e pedagógicas sobre o olhar do idoso para que percebam a
importância de uma melhor compreensão das dificuldades e desafios enfrentados por eles na sociedade. O Projeto se sustenta na medida em que
idosos são os principais atores sociais desse processo e que vem justamente deles essa necessidade, pois, permanecem ainda muitos ativos, curiosos e
abertos ao debate do conhecimento, e conseguem ter uma visão crítica e analítica do mundo. Neste sentido o Projeto propõe acompanhar 03
Associações da Melhor idade na Cidade de Macapá na discussão coerente e inovadora do Estatuto do Idoso proporcionando uma reflexão a respeito
aos direitos do idoso no meio social.
Aluno: Ediene Baia Alves Araújo

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Joeva dos Reis Silva

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Rosângela Tatiane Barbosa Roullier

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Agnaldo Sérgio da Luz Pereira Júnior

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Jornalismo
Título A INFLUÊNCIA DOS MOVIMENTOS ARTÍSTICOS DO SÉCULO XX EM CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
E-mail: m_reis@live.com
Docente orientador: Marcia Raphaela de Araújo Reis

RESUMO
O presente projeto, vinculado a arrea de Direção de Arte, tem como proposta pesquisar as diferentes formas utilizadas pela publicidade em suas
campanhas com base e influência de camapnhas publicitárias do seculo XX, como Dadismo, Art nouveau, surrealismo, impressionismo e Pop art. A
pesquisa pretendeidentificar campanhas de TV e filmes publicitários que receberam algum tipo de resgate ou contribuição acerca de tais movimentos
e, assim destacar como as peças publicitárias podem valer-se dos conhecimentos artisticos na otimização da comunicação publicitária.
Aluno: Ana Cristina de Almeida Macêdo

Curso do aluno: Comunicação Social

Situação: PIBIC/Voluntário

Título DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL ÀS PÁGINAS DO JORNAL: CONFLITOS DISCURSIVOS SOBRE A ATUAÇÃO DA PREFEITURA DE MACAPÁ E DO
GOVERNO AMAPAENSE NO INCÊNDIO DO BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO
E-mail: comunicabreno@gmail.com
Docente orientador: Breno Augusto Mendes dos Santos

RESUMO
Este trabalho pretende compreender como o embate entre discursos presentes nos meios institucionais e na imprensa amapaense contribuem para a
formação de opiniões públicas sobre a atuação da Prefeitura de Macapá e do Governo do Estado no caso do incêndio ocorrido no bairro Perpétuo
Socorro.
Aluno: Tajana Jácome Tork

Curso do aluno: Publicidade e Propaganda

Situação: PIBIC/Voluntário

Título EVOLUÇÃO DA PUBLICIDADE: UMA ANÁLISE TÉCNICA, ESTÉTICA E ARTÍSTICA DA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA BRASILEIRA
E-mail: barbara.faleiro@gmail.com
Docente orientador: Barbara Faleiro Machado

RESUMO
Este projeto propõe pesquisar peças comerciais que retratem a evolução da publicidade brasileira em paralelo com a arte tradicional e que
comprovem seu status. Para isso, estabelece-se a necessidade do aprofundamento nas origens da publicidade por meio da análise de anúncios de
empresas e/ou produtos tradicionais para se observar a evolução da criação publicitária e suas mudanças ao longo dos períodos históricos e artísticos
pelos quais o Brasil passou desde o surgimento da Comunicação Social.
Aluno: Eduarda Feijó Cerqueira Kiryu

Curso do aluno: Publicidade e Propaganda

Situação: PIBIC/Voluntário

Título GRACILIANO E HONWANA: A HUMANIZAÇÃO DA CACHORRA BALEIA E DO CÃO TINHOSO NA LITERATURA BRASILEIRA E MOÇAMBICANA
E-mail: danyellemarques@hotmail.com
Docente orientador: Danyelle Marques Freire da Silva

RESUMO
Pretende-se com esta pesquisa fazer um estudo comparado entre a literatura de língua portuguesa acerca dos mecanismos retóricos no processo de
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criação literária do escritor brasileiro, Graciliano Ramos, no romance Vidas Secas (1938) e do escritor moçambicano Luís Bernardo Honwana, no conto
Nós matamos o cão Tinhoso (1964) tendo como foco os processos retóricos e discursivos de reificação do indivíduo, como forma de expressar as
implicações decorrentes da situação política dos referidos países – brasileira, Era Vargas; moçambicana: ainda colonizado por Portugal - e,
particularmente, a miséria do Nordeste Brasileiro e o sofrimento do povo moçambicano. Nossa hipótese é que os autores utilizam mecanismos
retóricos com características indiretas (humanização dos seres não-humanos), procurando explorar, paralelamente, a dimensão social e a individual.
Aluno: Willian Fonseca Amanajás

Curso do aluno: Jornalismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Publicidade e Propaganda
Título A ACESSIBILIDADE AOS SURDOS NAS PROPAGANDAS ELEITORAIS DO AMAPÁ REFERENTE ÀS ELEIÇÕES DE 2014
E-mail: tjacome@seama.edu.br
Docente orientador: Tatiana Jacome do Nascimento

RESUMO
Este trabalho pretende conhecer e compreender como se dá a questão da acessibilidade aos surdos por meio das propagandas eleitorais no âmbito
nacional e estadual, a partir dos programas exibidos no ano de 2014. Para tanto serão utilizados os métodos de revisão bibliográfica sobre o tema e
quantitativo a partir da observação das incidências de recursos de acessibilidade para a Comunidade Surda apresentados nas propagandas eleitorais
da TV.
Aluno: Fabrício da Silva Ananias

Curso do aluno: Publicidade e Propaganda

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ELEIÇÕES 2014: O USO ESTRATÉGICO DAS REDES SOCIAIS NA BUSCA PELO VOTO NO AMAPÁ
E-mail: comunicabreno@gmail.com
Docente orientador: Breno Augusto Mendes dos Santos

RESUMO
Este trabalho pretende analisar o uso estratégico das redes sociais durante a campanha eleitoral de 2014 no Amapá. O objetivo é compreender como
os candidatos ao Governo do Estado utilizam essas ferramentas nas suas estratégias na busca pelo voto. O foco da pesquisa será nas redes sociais
mais populares: Facebook, Twitter e Instagram. Também se pretende aferir de que forma a campanha online dialoga com as outras estratégias
midiáticas utilizadas pelos candidatos.
Aluno: Yasmim Fernandes Cruz

Curso do aluno: Publicidade e Propaganda

Título PUBLICIDADE: ARTE SIM!
Docente orientador: Barbara Faleiro Machado

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: barbara.faleiro@gmail.com

RESUMO
Este projeto propõe, como objeto de estudo, afirmar a Publicidade como Arte, em sua definição teórica-design. Buscando definições e criações para
comparar e relacionar – partindo de uma análise semiótica da conceituação de ambas – a Publicidade com a arte. Além disso, será apresentado o
resultado de uma pesquisa qualitativa que mostrará a opinião coletiva da sociedade em relação ao tema – afirmando assim sua essência artística.
Aluno: Evandro da Silva da Cunha

Curso do aluno: Publicidade e Propaganda

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Bianca Rafaela Rodrigues Teixeira

Curso do aluno: Publicidade e Propaganda

Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Biomedicina
Título ANÁLISE DA POTABILIDADE DOS RIOS QUE BANHAM AS CIDADES DE MACAPÁ E SANTANA NO ESTADO DO AMAPÁ
E-mail: ngaleno@hotmail.com
Docente orientador: Nahon de Sá Galeno

RESUMO
O estudo baseia-se na avaliação qualitativa da contaminação da água no Estado do Amapá, nos rios Vila Nova, Matapi, Rio Amazonas no Distrito de
Fazendinha e no Rio Curiaú e no Igarapé da Fortaleza. As coletas serão feitas em 10 pontos das áreas selecionadas onde serão levantados os índices de
contaminação, potabilidade e balneabilidade, conscientizando a população a cerca da situação em que se encontra e se há riscos no consumo da água.
Aluno: Joacileide Ramos da Silva

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Edla Lidia Vasques de Sousa dos Santos

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Carolina de Melo Baptistão

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ANÁLISE MICROBIOLÓGICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ENTEROBACTÉRIAS NO AÇAÍ VENDIDO NAS BATEDEIRAS DO CENTRO COMERCIAL DE
MACAPÁ AP
E-mail: cporcy@seama.edu.br
Docente orientador: Claude Porcy

RESUMO
O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) é uma Arecaceae típica do Norte do Brasil, cujos frutos são pequenos, arredondados e de coloração roxo-escuro
em função da presença de pigmentos naturais denominados de antocianinas. O suco de açaí é utilizado na forma de sorvetes, cremes, iogurte e
licores. Nos hábitos alimentares do Amapaense, sem dúvida, o açaí é um dos principais constituintes, ficando seu consumo diário, somente na cidade
de Macapá, entre 27.000 a 34.000 litros/dia. Contudo, o fruto é extremamente manipulado durante toda a cadeia produtiva do suco, o que propicia a
presença de uma alta carga microbiana, sendo este um dos fatores responsáveis pela sua deterioração. O alimento é indispensável para a promoção
de saúde do ser humano em quantidades suficientes para suprir suas necessidades básicas de nutrientes e com qualidade higiênicosanitária
satisfatória. Na produção de alimentos, a qualidade da matéria-prima e seu processamento adequado são fatores indispensáveis para garantir um
produto final seguro que não apresente riscos à saúde do consumidor. as enterobacterias estao amplamente destribuidas na natureza e representam
80% ou mais de todos os bacilos gram-negativos de importância clinica Diante disso o presente trabalho tem como objetivo identificar as principais
enterobacterias de amostras de açaí vendida no centro comercial de macapá através de técnicas microbiológicas de coliformes totais e fecais já que as
enterobactérias são utilizadas como indicadores das condições de higiene dos processos de fabricação.
Aluno: Rayra Lorranne Gomes dos Santos
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Aluno: Mayara Cristina do Nascimento Dias

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ATIVIDADE GENOTÓXICA DO ESTRATO DA LICANIA MACROPHYLLA EM CAMUNDONGOS SWIIS
E-mail: mabneto@seama.edu.br
Docente orientador: Moacir de Azevedo Bentes Monteiro Neto

RESUMO
O Brasil possui uma "farmacopéia popular" muito diversa, baseada em plantas medicinais, resultantes da miscigenação cultural, que originou o país,
proporcionada por europeus, africamos e indigenas. Associado a isso há que se considerar ainda as dimensões continentais do país com suas
peculiaridades edafoclimáticas, características de cada região, bioma e unidade de paisagem. Dessa forma há necessidade de se conhecer a grande
diversidade de plantas medicinais, muitas das quais ainda nem descobertas. O presente trabalho tem como objetivos avaliar o potencial
genotóxico/antigenotóxico da Licania macrophylla (teste do trabalho) em células do camundongo Swiss. As concentrações serão analisadas em
lâminas para a análise dessas células na presença do micronúcleo. Os resultados serão colocados em análises estatísticas para obter-se as suas
variantes.
Aluno: Karlo Lee Tomaz do Carmo

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA IN VITRO DO EXTRATO VEGETAL DE PRACAXI (PENTACLETHRA MACROLOBA (WILLD.) KURTZE)
SOBRE CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS
E-mail: rosangela.sarquisbot@gmail.com
Docente orientador: Rosângela do Socorro Ferreira Rodrigues Sarqui

RESUMO
O avanço da tecnologia e dos métodos laboratoriais permitiu o estudo de plantas e suas propriedades terapêuticas, podendo isolar seus princípios
ativos e descobrir substancias que em doses adequadas podem destruir microrganismos sem afetar a vida humana. Pentaclethra macroloba é uma
espécie arbórea que desenvolve- se com aproximadamente 8 a 12 m de altura, conhecida popularmente como pracaxi. O extrato ou óleo é um
poderoso cicatrizante dermatológico utilizado por comunidades da região amazônica, sendo utilizado na hidratação e na renovação celular após
cesarianas e outras cirurgias, combate à erisipela, estrias e manchas na pele. A indústria farmacêutica vem revolucionando no combate de infecções
bacterianas com a produção novos fármacos no auxilio de tratamentos médicos. Entretanto o mau uso desses fármacos tem ocasionado o
aparecimento de bactérias multirresistentes, dentre elas o Staphylococcus aureus tem representado uma grande ameaça à saúde pública. O gênero S.
aureus pertence a família Micrococcaceae, é uma bactéria gram-negativa que se apresenta morfologicamente em agrupamentos com o formato de
cachos de uvas. As células de S. aureus possuem componentes de superfície que favorece seu fator de virulência, formando biofilmes nos tecidos
infectados fazendo com que se forme uma proteção contra ações fagocíticas do sistema imunológico e da maioria dos antimicrobianos disponíveis no
mercado. O presente trabalho tem como objetivo verificar a ação antimicrobiana do extrato vegetal da P. macroloba sobre cepas de S. aureus. A
pesquisa será desenvolvida no laboratório de microbiologia da Faculdade Estácio/Seama nos meses de Junho e Julho de 2014, no período em que não
haverá atividades de aulas práticas no mesmo, tendo em vista que serão utilizados na pesquisa os equipamentos para manipulação das cepas
bacterianas para a realização do teste antimicrobiano. Serão utilizadas cepas puras e cepas selvagens de S. aures produzidas comercialmente, que
serão cedidas através de uma solicitação documental junto Laboratório Central do Estado do Amapá. O extrato de P. macroloba será fornecido pelo
laboratório de botânica do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá. Para avaliação in vitro da atividade antimicrobiana
do extrato de P. macroloba as culturas bacterianas serão diluídas e semeadas na superfície de ágar Mueller-Hinton em placas de Petri. Os resultados
esperados com essa pesquisa é que o extrato de P. macroloba apresente atividades antimicrobianas frente a cepas de S. aureus, pois algumas
pesquisas já foram realizadas com diversas finalidades como atividade inseticida sobre Aedes aegypti e extrato são mencionados como tendo utilidade
no tratamento de asma, inflamações, bronquites, cortes, cicatrização de úlceras e mordidas de cobras.
Aluno: Diego Richelly de Souza Sales

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ana Paula Martins Rodrigues

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO DO POTENCIAL GENOTÓXICO E ANTIGENOTÓXICO DO EXTRATO DO AVELÓZ (EUPHORBIA TIRUCALLI) EM ERITRÓCITOS
POLICROMÁTICOS DE MAMÍFEROS
E-mail: mabneto@seama.edu.br
Docente orientador: Moacir de Azevedo Bentes Monteiro Neto

RESUMO
Resumo indisponível.
Aluno: Everton Pantoja Vale

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Tafnis Ingret dos Santos Sampaio

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Fernando Luiz Pinheiro da Silva Neto

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CONHECIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL DE ALUNOS DE 04 A 05 ANOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA ESTADUAL
ROBERTO JOSÉ MORAES DE CASTRO
E-mail: ivanete.gomes@estacio.br
Docente orientador: Ivanete Almeida Gomes

RESUMO
A educação ambiental é fundamental para uma conscientização das pessoas em relação ao mundo em que vivem para que possam ter cada vez mais
qualidade de vida sem desrespeitar o meio ambiente. O maior objetivo é tentar criar uma nova mentalidade com relação a como usufruir dos recursos
oferecidos pela natureza, e na busca pela melhoria da qualidade de vida criando assim um novo modelo de comportamento, buscando um equilíbrio
entre a criança e o ambiente. Sendo assim, este estudo procura analisar a importância das questões ambientais e educação ambiental que podem ser
desenvolvidas de forma lúdica e pedagógica nas escolas públicas, sobre tudo em escolas de educação infantil. As atividades irão proporcionar a
discussão e elaboração de atividades lúdico pedagógicas por parte das crianças para que percebam a importância e principalmente compreender as
dificuldades e desafios enfrentados pela produção de lixo e predação ambiental no meio em que vivem. O Projeto se sustenta na medida em que os
alunos nesta faixa etária são bastante curiosos e abertos ao conhecimento. Em um mundo conturbado, no qual vivemos atualmente, e em virtude de
como o homem vem utilizando forma desordenada os recursos natural, e ao mesmo tempo sem perceber como a educação ambiental se faz
necessária, para preservação do meio ambiente, bem como a dificuldade de disseminar tal conhecimento para sociedade. Neste sentido o Projeto
propõe acompanhar 38 crianças de 04 a 05 anos na disseminação de práticas ambientais coerentes e que possam proporcionar a mudanças de hábitos
culturais com relação ao meio ambiente.
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Aluno: Clodoaldo Souza do Nascimento

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Andrezza Karolyne Monteiro da Silva

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ORLA DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ
Docente orientador: Nahon de Sá Galeno

E-mail: ngaleno@hotmail.com

RESUMO
O estudo baseia-se na avaliação qualitativa da contaminação da água na orla fluvial do município de Macapá no perímetro que engloba os bairros:
Aturiá, Araxá, Santa Ines, Zaguri, Igarapé das Mulheres e Cidade Nova. As coletas serão realizadas em diversos pontos onde serão levantados os
índices de contaminação, potabilidade e balneabilidade, conscientizando a população a cerca da situação em que se encontra e se há riscos no
consumo da água.
Aluno: Edla Lidia Vasques de Sousa dos Santos

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO DAS ESPÉCIES FÚNGICAS COLETADAS NA VEGETAÇÃO DA FOZ DO RIO AMAZONAS EM MACAPÁ AMAPÁ NO ANO DE 2014.
E-mail: maysavb@yahoo.com.br
Docente orientador: Maysa de Vasconcelos Brito

RESUMO
Diariamente, com o número cada vez mais decorrente de pacientes atendidos nos diferentes laboratórios do Brasil, vem-se a descrever um quadro
muito mais rotineiro de fatores ligados a doenças negligenciadas, dentre elas as mais conhecidas como tendo interesse médico representantes do
Reino Fungi. Diante a este ponto de vista é importante afirmar as diferentes manifestações clinicas decorrente a estas situações que vem a ser de
interesse médico, como as suas diferentes formas, tendo como principal foco a pesquisa de achados e isolados de fungos de interesse ligados e
correlacionados a área de transmissão da vegetação costeira da foz do rio amazonas. É de grande relevância entender todo este perfil para que seja
retratado de forma mais cariciosa esta importante área de interesse. Palavras Chave: Fungi, micoses, vegetação.
Aluno: Ana Carolina Feijó Cerqueira Kiryu

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Joaquim Amoras Amanajás Neto

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título IDENTIFICAÇÃO DA MICOBIOTA ISOLADA EM PARQUES RECREATIVOS NO MUNICIPIO DE MACAPÁ-AMAPÁ NO ANO DE 2014
E-mail: maysavb@yahoo.com.br
Docente orientador: Maysa de Vasconcelos Brito

RESUMO
O solo constitui um dos principais hábitats para diversas populações de microrganismos, inclusive os fungos. O estudo da microbiota do solo é
essencial para o levantamento de espécies fúngicas potencialmente patogênicas existentes numa determinada região. Este trabalho tem como
objetivo investigar a diversidade de fungos presentes no solo de diferentes parques recreativos localizados na cidade de Macapá, Amapá, Brasil.
Amostras do solo de cada parque serão coletadas para o isolamento e identificação das espécies. Serão utilizados dois meios de cultura seletivos para
fungos: Ágar Saboraund e Ágar Potato (Batata). Após um período de 7 dias em estufa à 30°C, amostras das placas serão utilizadas para identificação
por microscopia com o auxílio dos reagentes lugol e lactofenol/azul-algodão.
Aluno: Joaquim Amoras Amanajás Neto

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO PELO VÍRUS LINFOTRÓPICO DE CÉLULAS T HUMANAS 1 E 2 (HTLV-1/2) EM PORTADORES DO VÍRUS DA
IMUNODEFICIÊNCIA 1 (HIV 1) E/OU COM SIDA/AIDS, NO ESTADO DO AMAPÁ, NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2014
E-mail: iglopes@seama.edu.br
Docente orientador: Ivina Geselle Lima Lopes

RESUMO
A infecção pelo HTLV-1/2 encontra-se presente em todas as regiões brasileiras, sendo transmitidos pelo sangue e agulhas contaminadas, através de
relações sexuais e via transplacentária. A presente pesquisa tem como objetivo determinar a soro prevalência da infecção do HTLV 1/2 em pacientes
infectados pelo HIV-1, no Estado do Amapá, no período de Março a Abril de 2014. Os resultados serão analisados juntamente com os questionários
epidemiológicos, objetivando a avaliação de fatores de risco associados, sendo os mesmos apresentados e discutidos através de gráficos.
Aluno: Eduardo Junior Serrão Pinto

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Vanessa Cristina Peres França

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Título TRICOLOGIA FORENSE
Docente orientador: Mailson de Paula Freitas Rodrigues

E-mail: mdrodrigues@seama.edu.br

RESUMO
O estudo da morfologia dos pelos, também chamado tricologia, tem se mostrado uma ferramenta importante em trabalhos envolvendo, estudos de
sistemática e filogenética de vários grupos e, ainda, investigações forenses, arqueológicas e paleontológicas. Dentre estes, destacam-se, por sua maior
frequência, aqueles que visam identificar a microestrutura dos pelos para a caracterização de espécies e até mesmo elaboração de chaves
taxonômicas, que podem servir de subsídios para outros estudos de caráter aplicado. Isso se dá porque, a despeito de processos digestivos, de
putrefação ou mesmo taxidermia aos quais os pelos possam ser submetidos, sua morfologia básica quanto à estrutura da medula e padrões
cuticulares se mantém, favorecendo a identificação de amostras coletadas em campo por comparação com coleções de referências. O trabalho aqui
proposto, entretanto, compromete-se com a tricologia como uma ferramenta ao estudo de investigações forenses. É sabido que organismos que
enfrentam pressões seletivas semelhantes acabam por desenvolver estruturas morfológicas também semelhantes e, com base nisso, tal estudo visa a
investigar possíveis semelhanças na morfologia dos pelos de mamíferos de hábito terrestre e aéreo no estado do Amapá.
Aluno: Tafnis Ingret dos Santos Sampaio

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Everton Pantoja Vale

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Fernando Luiz Pinheiro da Silva Neto

Curso do aluno: Biomedicina

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título PERCEPÇÕES DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM DO ÚLTIMO SEMESTRE DA FACULDADE ESTÁCIO SEAMA DIANTE A INSERÇÃO NO MERCADO
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DE TRABALHO
Docente orientador: Denise Vivianni Ferreira Del Castilo

E-mail: dvcastilo@hotmail.com

RESUMO
O estudante de enfermagem é a pessoa que vivencia um processo de preparação para realizar cuidados e ajudar outros seres humanos a nascer e
viver de forma saudável, superar agravos, conviver com limitações encontrar significado nessa experiência, e morrer com dignidade. A escolha pela
enfermagem pode ser por afinidade do discente com a área da saúde e até seu gosto por cuidar de pessoas, porém em outras situações o curso não
foi a primeira opção do vestibular, mas o entusiasmo pela vitória, o ingresso na faculdade e a expectativa pela formação tende a uma decepção com o
curso ou que ainda nos dias atuais a crença de que estando inserido numa carreira da área da saúde poderá com maior facilidade transferir para outro
curso desejado ou de seu interesse bem como oferta de emprego mais rápido é o que motiva significativamente a escolha da carreira profissional com
possibilidade de adentrar no mercado de trabalho o quanto antes.
Aluno: Ísis Martins Guedes Tentes

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Título PERFIL EM SAÚDE DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP
E-mail: jalva.vulcao@hotmail.com
Docente orientador: Jalva Maria do Socorro Costa Vulcão

RESUMO
O presente estudo visa identificar o perfil do acadêmico do curso de enfermagem de uma Instituição de Nível Superior de Macapá, tendo como linha
de norteadora identificar as características sóciodemográficas dos acadêmicos de enfermagem e detectar quantos acadêmicos de enfermagem
trabalha na área da saúde. Tal interesse pelo tema surgiu através da observação do comportamento dos acadêmicos durante o período letivo, bem
como as práticas realizadas na comunidade que envolve a IES, desde então a preocupação pelo perfil profissional a ser desenvolvido tornou-se o foco
da pesquisa. Assim o estudo ocorrerá através de questionário sócio econômico distribuídos aos acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem
com sua prévia autorização e assinatura do Termo de Ciencia Livre e Esclarecido, posteriormente estes dados serão tratados e tabulados para
evidenciar o perfil do estudante de Enfermagem. Assim busca-se sugerir propostas aos discentes e docentes para uma melhor elaboração de meios
que promova o perfil adequado desde futuro profissional que está no mercado de trabalho em um período de médio prazo, para que este tenha
ciência da sua responsabilidade técnica e cientifica na promoção da vida humana.
Aluno: Taiuana da Silva

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título A CINESIOTERAPIA COMO TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO
E-mail: ldcamargo@seama.edu.br
Docente orientador: Luisangela Dagostim Camargo

RESUMO
Resumo indisponível.
Aluno: Anne Caroline Pariz Bitencourt Alves

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAÇÃO E PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM INDIVÍDUOS QUEIMADOS NA REABILITAÇÃO HOSPITALAR
E-mail: paulabarauna@hotmail.com
Docente orientador: Paula Maria Pereira Baraúna

RESUMO
As queimaduras são lesões teciduais que ocorrem devido a vários fatores externos podendo levar de lesões simples a mais graves. Segundo a
Organização Mundial da Saúde ocorre cerca de um milhão de casos por ano, tornando-se um grave problema para a população. As consequências
físicas e psicossociais do tratamento geram transtornos que afetam diretamente a qualidade de vida. O objetivo do presente estudo é avaliar e
perceber a qualidade de vida de queimados durante a fase de reabilitação hospitalar. Trata-se de um projeto de pesquisa descritiva, de natureza
qualitativa. Será realizado com 30 pacientes internados no Hospital de Emergências, no Centro de Tratamento de Queimados, após aprovação pelo
Comitê de Ética e Pesquisa e a assinatura dos sujeitos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Será aplicado o questionário BSHS adaptado a
língua portuguesa para avaliar a qualidade de vida. Já a percepção desses pacientes será através de uma entrevista individualizada que constam de
perguntas como: O que mudou em sua vida depois que sofreu queimaduras? Como você se sentiu diante do ocorrido? Como você percebe os outros
em relação a isso?. Os dados serão analisados e organizados para a obtenção do resultado final da pesquisa. Assim, visamos contribuir para melhores
entendimentos entre os profissionais envolvidos, a relação paciente-sociedade além de fornecer ferramentas novas para a produção coletiva.
Aluno: Sacid Caderard Sá Feio

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título AVALIAR A EFICÁCIA DA REABILITAÇÃO ATRAVÉS DA CAIXA DE ESPELHO EM PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
E-mail: raquel.mello@estacio.br
Docente orientador: Raquel de Mello

RESUMO
Os estudos sobre caixa de espelho demonstram que a referida técnica tem grandes implicações, ambas para a prática clínica e para nosso
entendimento teórico do cérebro. Do ponto de vista clínico, os estudos sugerem que a terapia da caixa de espelho pode acelerar a recuperação
funcional de uma ampla gama de desordens sensório-motoras, tais como hemiparesia pós-AVE ou outra lesão cerebral. O objetivo do trabalho será
avaliar a eficácia da reabilitação através da caixa de espelho em pacientes com acidente vascular encefálico. A presente pesquisa caracteriza-se por
um estudo descritivo, de corte transversal, de caráter quantitativo. Será aplicado um questionário estruturado com questões sobre identificação do
paciente e características de pacientes com acidente vascular encefálico.
Aluno: Silvana Ferreira Machado

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Débora dos Santos Batista

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título BENEFÍCIOS DA ACUPUNTURA AURICULAR EM MULHERES COM SINTOMAS DE DISMENORRÉIA PRIMÁRIA
E-mail: ftfabriciocosta@seama.edu.br
Docente orientador: Fabrício Oliveira da Costa

RESUMO
A dismenorréia primária é a dor associada ao ciclo menstrual nos órgãos pélvicos e o principal sintoma é a dor no baixo ventre. A acupuntura auricular
destaca-se na Medicina Tradicional Chinesa, tendo seu papel na ginecologia e obstetrícia em situações de amenorréia, menorragia, infertilidade e
dismenorréia. O objetivo da pesquisa é descrever os benefícios da acupuntura auricular em mulheres com sintomas de dismenorréia primária. Serão
convidadas a participar do estudo, 40 mulheres, escolhidos aleatoriamente, que apresentem sintomas de dismenorréia primária. Tais mulheres serão
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acadêmicas da área da saúde, professoras e colaboradoras da Estácio Seama. O tratamento será iniciado logo após o término da avaliação onde serão
usados os critérios de inclusão e exclusão. As mulheres selecionadas serão questionadas a respeito das características do ciclo menstrual baseado nos
sinais e sintomas gerais da patologia e em seguida serão avaliadas pela Escala Análoga Visual, antes de iniciar o tratamento e reavaliadas após 7 dias.
Acredita-se que a técnica proporcionará benefícios com relação ao controle da dor.
Aluno: Sacid Caderard Sá Feio

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A TÉCNICA DE KINESIO TAPE E EXERCÍCIO DE ESTABILIZAÇÃO EM INDIVÍDUOS COM CIFOSE ATRAVÉS DO
CIFOLORDÔMETRO
E-mail: paulabarauna@hotmail.com
Docente orientador: Paula Maria Pereira Baraúna

RESUMO
A coluna vertebral possui curvaturas fisiológicas (lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar e cifose sacroilíaca) que são fundamentais para o
ortostatismo e marcha humana. A avaliação clínica é fundamental para o tratamento, podendo ser avaliada através do Cifolordômetro, onde foi
adaptado pelo fisioterapeuta Mário Baraúna em 1999, e vem sendo utilizado pelos profissionais da saúde a fim de controlar as modificações da coluna
vertebral, é um equipamento não invasivo que mostra com simplicidade, precisão, e de imediato as angulações da coluna. Para o tratamento de
alterações na coluna, o método de Kinesio taping e Estabilização da coluna, são recursos que vem sendo bastante utilizado, pois contribuem para uma
postura adequada, sem a necessidade de uma equipe multiprofissional para sua realização. O presente estudo tem como objetivo avaliar e comparar
o grau de curvatura 60 indivíduos da Faculdade Estácio Seama, entre homens e mulheres, após aprovação pelo comitê de Ética e Pesquisa. O método
abrange a seleção e a análise do material levantado para possibilitar o melhor para o presente trabalho. Kinesio taping é uma bandagem funcional
terapêutica, que contribue para correção da postura, já que atua nos músculos, potencializando e facilitando a ação do músculo enfraquecido. A
estabilização vertebral também tem um papel fundamental, pois consiste no re-treinamento do sistema muscular através dos exercícios de controle
motor para músculos específicos, e tem sido utilizado com sucesso para a coluna vertebral. A mensuração através do Cifolordômetro proporciona uma
base a partir do qual o fisioterapeuta pode medir a evolução do paciente durante a técnica e sendo instrumentos considerados de baixo custo e fácil
manipulação.
Aluno: Ruane Kelly Madeira Malcher

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título UM MAPEAMENTO SISTEMÁTICO SOBRE PRIVACIDADE DE DADOS EM COMPUTAÇÃO EM NUVEM
E-mail: jose.lutiano@estacio.br
Docente orientador: José Lutiano Costa da Silva

RESUMO
Este trabalho irá buscar na literatura cientifica e técnica a discussão sobre a privacidade dos dados de usuários e empresas que utilização os serviços
em ambientes de computação em nuvem. Proporcionando uma visão sobre as categorias ou propostas de como garantir a privacidade dos dados
nesse ambiente. Quando trata-se de contratos de serviços de Tecnologia há um acordo contratual entre o cliente e o provedor de serviço,
denominado de ANS (Acordo de Nível de Serviço), assim essa pesquisa visa investir um novo conceito nesse sentido, que seria o ANP (Acordo de Nível
de Privacidade).
Aluno: Gustavo da Costa Rodrigues

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Nutrição
Título POTENCIAL ALIMENTÍCIO DA FARINHA DE PUPUNHA (BACTRIS GASIPAES H.B.K ) PARA ENRIQUECIMENTO DE PRODUTOS DA PANIFICAÇÃO
E-mail: mary.santos@estacio.br
Docente orientador: Mary de Fátima Guedes dos Santos

RESUMO
A pupunha é um fruto bastante apreciado nos Estados do Norte do Brasil, sendo habitualmente consumido após o cozimento acompanhado de café,
mas também pode ser seca e moída para transformação em farinha para usos variados, constituindo-se numa excelente fonte de carboidratos,
proteínas, gorduras e vitaminas, principalmente β-caroteno. O objetivo deste projeto será avaliar o potencial alimentício da farinha da pupunha para o
enriquecimento de produtos da panificação, como pães, bolos e biscoitos. Os frutos foram processados anteriormente para obtenção da farinha de
pupunha, a qual foi acondicionada em sacos plásticos e mantida sob temperatura controlada. Inicialmente serão feitas análises da composição
centesimal da farinha de pupunha, incluindo as seguintes determinações: proteínas, lipídeos, fibras, carboidratos, umidade e cinzas. A seguir serão
realizados testes para utilização da farinha na formulação de pães, bolos e biscoitos utilizando diferentes concentrações. Após o desenvolvimento dos
produtos será realizado avaliação sensorial dos mesmos através da aplicação de testes de aceitação e intenção de compra dos produtos enriquecidos
com a farinha de pupunha. Como resultados esperados destacam-se: Incentivo ao aproveitamento da pupunha para enriquecimento de produtos
habitualmente consumidos pela população; garantia do consumo da pupunha mesmo durante o período de entressafra com redução inclusive das
perdas, possibilitando a oferta dos nutrientes ao longo do ano; elevação da qualidade da nutrição da população amapaense através do consumo de
produtos com alto valor nutricional, dentre outros.
Aluno: Djenane Soares Lopes

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Amazônia dos Santos Kennedy

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE MENTAL NO AMBULATÓRIO DE DOENÇAS MENTAIS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DO ESTADO DO AMAPÁ
E-mail: marianamiccione@yahoo.com.br
Docente orientador: Mariana Morais Miccione

RESUMO
A rede de saúde mental é composta por dispositivos, como as estratégias de desinstitucionalização e de reabilitação psicossocial. O município de
Macapá conta atualmente com um CAPS- i, um CAPS-Ad e um CAPS-II. Este estudo objetiva identificar e montar, a partir da análise documental, o
perfil dos pacientes encaminhados para os serviços da rede de saúde mental dos pacientes atendidos nos últimos 10 anos no Ambulatório de Doenças
Mentais do Hospital de Clínicas do Estado do Amapá.
Aluno: Renata dos Santos Oliveira

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Waleff Dias Caridade

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título BASE DE PESQUISA EM HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL DE DIREITO
Docente orientador: Ana Claudia da Costa Aguiar

E-mail: aclaudia86@hotmail.com

RESUMO
O presente projeto pretende analisar as teorias críticas do Direito ao estudo dos direitos fundamentais. Assim tem-se a teoria jurídica “crítica”
aplicando tais perspectivas ao estudo do direito positivo e das instituições políticas destinadas à sua criação e aplicação.
Aluno: Débora Larissa Silva de Souza

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Danielle Ferreira Patrício

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título BASE DE PESQUISA EM MICHEL FOUCAULT
Docente orientador: Margarida Maria Knobbe

E-mail: margaridamk@yahoo.com.br

RESUMO
O estudo da obra de Michel Foucault oferece muitas possibilidades de reflexão nessa direção, em virtude de seu pensamento transversal e de seus
sólidos fundamentos na área da filosofia e da ciência social. Como nosso autor se debruçou sobre muitos fenômenos afins à área jurídica (sistema
prisional, sistema manicomial, o saber e o poder, constituição de subjetividades em torno da identidade de gênero, entre outros), o estudo de sua
obra instrumentaliza os alunos para pensar de forma crítica e aprofundada sobre temas que desejem pesquisar.
Aluno: Elizabete Cristina do Nascimento Silva

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Fabricio Amaro Souza dos Santos

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Saulo Tavares de Souza

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Nailton Paulino da Cunha Filho

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jose Idis Barbosa de Oliveira

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Wesley Maxwellson Fernandes Gomes

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Wellington da Silva Gomes

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Washington Gomes de Lima

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ivone Ribeiro dos Santos Gebara

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Igor Oliveira da Silva

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título CONSTITUIÇÃO E DEMOCRACIA: UMA ANÁLISE ACERCA DA EFETIVIDADE DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO DE
1988
E-mail: fontes.karolina@gmail.com
Docente orientador: Karolina dos Anjos Fontes

RESUMO
O Direito Constitucional tornou-se o epicentro do sistema jurídico e político do Estado brasileiro em virtude da Constituição Federal de 1988 tratar dos
principais temas de interesse da sociedade. O tema que se apresenta: “Constitucionalismo e democracia: uma análise da efetividade dos direitos
fundamentais (O papel do ativismo judicial no Estado democrático de Direito)” revela-se importante, tendo em vista o tema abordado no presente
trabalho encontrar-se no topo das discussões atuais. Para se compreender o modelo Democrático adotado no Brasil faz-se necessário analisar a
atuação do Poder Judiciário nesse contexto, e observar se existe alguma desarmonia desta atuação com o princípio da separação dos poderes. A
consolidação da atividade jurídica dos futuros profissionais do direito passa por um processo de internalização do sistema jurídico-político implantado
pela Constituição Federal. O maior desafio do Direito Constitucional atualmente é o estudo acerca da aplicabilidade e eficácia jurídica e social da
norma constitucional, para tornar efetivo o sistema por ela idealizado. Todavia, para se tentar solucionar esse problema é necessário compreender as
bases do constitucionalismo, da democracia e dos direitos fundamentais, e observar a essência do ativismo judicial, se de fato é uma ferramenta
legítima para se atingir a efetividade dos direitos fundamentais pelo Estado, de maneira harmônica e equilibrada, proporcionando, assim, a
consolidação de um novo Estado Democrático de Direito.
Aluno: Cleber da Silva de Jesus

Curso do aluno: Direito

Título DIÁLOGOS E REFLEXÕES SOBRE A PENA E SUA APLICABILIDADE
Docente orientador: Arkeley Xênia Souza da Silva

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: arkeley@supercabo.com.br

RESUMO
A explosão da criminalidade e da violência vem mobilizando o mundo contemporâneo, refletindo em conflitos sociais que causa danos aos envolvidos:
autor e vítima, e rompe com a harmonia das relações intersubjetivas. A sociedade moderna, diante do atual estágio de evolução tecnológicoindustrial, científica e econômica, passou a conviver com uma série de condutas atentatórias a bens jurídicos inalcançáveis pela forma de tutela de um
dito direito penal clássico, situação que exige, por conseguinte, a modernização de seu complexo normativo-coercitivo-repressivo, sem o que não há
como se legitimar a intervenção deste ramo do direito para a solução de conflitos ou mesmo como instrumento de defesa social ou da ordem pública.
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Dessa feita, através de abordagens temáticas, far-se-á um estudo e conhecimento sobre o Direito Penal na Modernidade, analisando o papel que a
sanção penal vem apresentando no decorrer dos tempos. Para tanto, um estudo teórico para analisar as espécies de penas previstas no Direito Penal
Brasileiro será agregado a levantamento de dados em estabelecimentos de cumprimento de penas, procurando pontuar uma estimativa da população
carcerária no Estado, especificamente na Penitenciária Estadual para entender qual a relação entre a aplicação da pena e os sistemas de política
criminal.
Aluno: Adriano Moralles Nobre de Souza

Curso do aluno: Direito

Título GRUPO DE ESTUDO EM DIREITO CONSTITUCIONAL
Docente orientador: Karolina dos Anjos Fontes

Situação: PIBIC/IES

E-mail: fontes.karolina@gmail.com

RESUMO
O maior desafio do Direito Constitucional atualmente é o estudo acerca da aplicabilidade e eficácia jurídica e social da norma constitucional, para
tornar efetivo o sistema por ela idealizado, o que se insere, portanto, no campo de estudo, entre outros, dos direitos fundamentais, da
responsabilidade do Estado e da sociedade para atuarem positivamente no sentido da concretização destes.
Aluno: André Luiz Silva de Souza

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Nivânia Ferreira Costa

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Título SUPERESTRUTURA DO ESTADO
Docente orientador: Ana Maria da Rocha

E-mail: aninharocha1000@hotmail.com

RESUMO
Para Marx a superestrutura corresponde à estrutura jurídico-política e a estrutura ideológica. A posição do marxismo, teoria que partiu dos estudos de
David Ricardo e Adam Smith, é que a infra-estrutura determina a superestrutura, mas ao tomar conhecimento das contradições, o homem pode agir
ativamente sobre aquilo que o determina. As manifestações da superestrutura passam a ser determinadas pelas alterações da infra-estrutura
decorrentes da passagem econômica do sistema feudal para o capitalista. A presente base tem por objetivo analisar a luta de classes e seus
instrumentos de dominação fazendo um contra-ponto com o direito e sua posição neste cenário.
Aluno: Allyson Regis Praxedes Moreira

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
Docente orientador: Marcelo Barbosa de Oliveira

E-mail: barbosamo@uol.com.br

RESUMO
O projeto Produção do Conhecimento visa se firmar como grupo permanente de pesquisa, unindo o trabalho de pesquisa ao desenvolvimento por
outras frentes do curso.
Aluno: Samara Juliana Viana Pinheiro

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Wendell Álister Vieira Alves

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ismael Oliveira de Medeiros

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Petróleo e Gás
Título ESTUDO DA ESTABILIDADE TEMPORAL E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE BIODÍESEL PRODUZIDO A PARTIR DE DIFERENTES
OLEAGINOSAS
E-mail: mendes@ufrnet.br
Docente orientador: Franklin Silva Mendes

RESUMO
O projeto visa preparar Biodiesel (B2, B5, B20, B40 e B60) e determinar suas propriedades físico-químicas. Esse biodiesel será sintetizado com óleos de
diferentes oleaginosas, nos quais será verificando suas qualidades físicas e químicas, assim como executar verificações referentes a possíveis
alterações da qualidade destes materiais em função do tempo de estocagem à temperatura ambiente. As propriedades físico-químicas analisadas
serão as seguintes: viscosidade cinemática, densidade, tensão superficial, ponto de fulgor, ponto de combustão, índice de acidez, água e sedimentos,
índice de iodo, índice de peróxidos e índice de saponificação. Os resultados serão comparados com valores de referência a partir de normas no país e
no exterior e analisados em função das diferentes matérias primas usadas na síntese do biodiesel. Com os resultados espera-se obter dados que
orientem na escolha da matéria prima melhor para a produção de biodiesel considerando-se os aspectos de sua resistência à deterioração com o
tempo de estocagem
Aluno: Lúcio Fábio Barbosa de Lima

Curso do aluno: Petróleo e Gás

Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos
Título A "CULTURA DA PAZ" NA LUTA CONTRA OS PRECONCEITOS E O ETNOCENTRISMO
E-mail: elainesavalli@hotmail.com
Docente orientador: Elaine Cristina Alves da Costa Savalli

RESUMO
Este projeto tem o intuito de ajudar a promover a cultura da paz, especialmente, na Escola Estadual Nestor Lima. Frente a uma cruel realidade de
intolerância social, que nada mais é do que o cidadão não aceitar e não tolerar a opinião do outro, gera então a violência verbal ou física, fazendo-se
necessário começar um trabalho reflexivo entre discentes da Faculdade Estácio de Natal e a partir daí fazer um trabalho prático com os alunos do
ensino médio da referida escola citada acima. A promoção da paz nunca é demais, já que vivemos em conflitos diários por sermos simplesmente:
humanos, daí já está intrínseco a ideia de imperfeição.
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Aluno: Katrh Nassaronn Pereira Andrade Moralles

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Título APLICATIVOS PARA ANÁLISE DE DADOS PÚBLICOS
Docente orientador: Rodrigo Teixeira Ramos

E-mail: rodrigoramos@fir.br

RESUMO
A sociedade atualmente gera uma grande quantidade e variedade de dados que temos dificuldade em absorver e analisar. Esta é uma preocupação
conhecida por todos, e que necessita de ferramentas especialmente preparadas para tal, de forma que toda e qualquer informação possa ser
encontrada, analisada e utilizada em tempo hábil. Apesar da problemática que envolve a análise de dados ser notória e de haver muita expectativa
nesta área, existe ainda um longo o caminho para o amadurecimento de tecnologias e disseminação do conhecimento associados a ela, o que gera
muitas de oportunidades e um grande déficit de profissionais na área. Neste contexto, pretendemos neste projeto de pesquisa auxiliar a disseminação
de conhecimento na área de Business Intelligence através das seguintes ações: a) levantamento e documentação dos diferentes processos e
ferramentas utilizadas nesta área; b) comparação das principais ferramentas opensource disponíveis nesta área; c) implementação de um estudo de
caso em uma das ferramentas escolhidas. O estudo de caso compreenderá o desenvolvimento de uma aplicação que auxilie os cidadãos a visualizar e
compreender a grande quantidade de dados públicos fornecido pelo governo. O conjunto do conhecimento gerado por esta pesquisa, assim como as
soluções desenvolvidas, será disponibilizado em um site na internet com livre acesso.
Aluno: Roberto de Farias Santos
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Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título PROPOSIÇÃO E VALIDAÇÃO DE MODELO DE ANÁLISE DA AÇÃO DO EXECUTIVO NA CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS
EMPRESARIAIS
E-mail: daniellins@yahoo.com.br
Docente orientador: Daniel Lins Barros

RESUMO
Este projeto intenciona apresentar a possibilidade de validação de um modelo integrado, abrangente e multidimensional para se compreender o
fenômeno da constituição de estratégias empresariais por executivos organizacionais. A proposição de um modelo que considera o dirigente, a
organização e o ambiente no mesmo plano de análise denota a característica abrangente e original da proposta, objetivando incluir não apenas estes
três níveis de análise como também as quatro mais relevantes correntes do campo da gestão estratégica (Posicionamento, Visão Baseada nos
Recursos, Processo da Estratégia e Estratégia como Prática) dentro de um mesmo modelo analítico. Considerar abordagens diferentes e complexas
dentro de uma proposta única e integrada possibilita uma compreensão mais aprofundada do fazer da estratégia pelo dirigente da organização,
aproximando, por conseguinte, as proposições teóricas apresentadas pelo campo da gestão estratégica ao contexto organizacional onde o dirigente
atua coadianamente.A pesquisa apresentará uma abordagem qualitaava e quanataava e os dados serão coletados a parar de entrevistas,
questionários e análise de documentos. Para a análise dos dados coletados serão utilizadas técnicas estatísticas em conjunto com procedimentos de
análise de conteúdo. Espera-se que este projeto gere interfaces com as aulas da graduação e da pós-graduação, bem como com as atividades
extensionistas ofertadas pelos cursos de gestão da Estácio/FIR.
Aluno: Adrielly Freitas G. da Silva

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maria José Rodrigues da Paixão

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO PROCESSO DE CUIDAR DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA
E-mail: jael.aquino@edu.estacio.br
Docente orientador: Jael Maria de Aquino

RESUMO
A comunicação é considerada um processo essencial para o estabelecimento das relações humanas, ela materializa-se através da linguagem e
corporifica-se nas relações entre os indivíduos sociais, que trazem para essa relação a bagagem da suas experiências objetivas e subjetivas, do
ambiente sócio cultural em que vivem e da visão paracularizada de homem e de mundo1.Sendo a comunicação uma aavidade onde se transmite
uma mensagem e esta por sua vez, deverá ser recebida e decodificada, a fim de informar, convencer e/ou provocar mudanças de
comportamento.Nesse senado, relação humana é fundamentalmente expressiva, pois a linguagem, dialogo e troca de signiﬁcados, são próprios da
comunicação, envolvendo os sentimentos vividos entre as pessoas. Ainda, nessa mesma linha de pensamento, a comunicação é considerada como um
meio adequado para diminuir conﬂitos, mal-entendidos e aangir objeavos deﬁnidos para solucionar problemas4.Com esse entendimento, para que
comunicação seja efetivada é necessário que ela se processe de forma bidirecional. Isto é, a mensagem recebida precisa ser validada e entendida,
passando a gerar uma resposta também válida. Logo, as pessoas para se comunicar precisam falar uma mesma linguagem. Dessa maneira, a
comunicação só é efetiva quando o seu resultado é uma mensagem decodificada adequadamente, pois ela envolve pessoas e essas, por sua vez,
devem paracipar aavamente do processo, onde cada uma deve compreender e ser compreendida5.O processo de comunicação é central e
prioritário diante dos avanços tecnológicos em que vivemos. No sistema de saúde é fundamental decodificar e apreender o significado da mensagem,
o que é valido para todos e, principalmente, para a enfermeira que desenvolve suas atividades em centro cirúrgico, vez que a falta ou a deficiência na
comunicação leva ao surgimento de problemas entre as pessoas, refletindo no relacionamento interpessoal e na assistência prestada nessa
unidade8.Neste senado compreender o processo e comunicação entre enfermeiros saúde e usuários na atenção básica é essencial para melhoria da
qualidade da assistência prestada e para organização dos serviços de saúde.Assim, esperamos que os resultados desta invesagação, forneçam aos
sujeitos envolvidos, subsídios para reflexões e, quiçá, estimular modificações que possam beneficiar a comunicação e o relacionamento que ocorre
entre enfermeiros saúde e usuários na atenção básica, cooperando para a melhoria do clima, ambiente e do processo de trabalho próprio do campo
de estudo, revertendo-se em beneﬁcio para os pacientes, usuários dos serviços na atenção básica.
Aluno: Gizeli Montenegro de Lemos

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maysa Gabriela de Santana Mota

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Rhaíza Gomes de Andrade

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Fabiana Conceição Menezes dos Santos

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Amanda Elizabeth Andrade de Melo

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/CNPq

Título INVESTIGAÇÃO DA SAÚDE POSTURAL E ORGÂNICA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO
E-mail: cristiane.melo@estacio.br
Docente orientador: Cristiane Moutinho Lagos De Melo

RESUMO
Em Pernambuco, de janeiro de 2002 a setembro de 2005, foram registrados 140.277 casos de hipertensão arterial isolada ou associada ao diabetes
mellitus, sendo 0,5% dos casos em adolescentes com idade entre 14 e 19 anos. Existem ainda estudos atuais afirmando as deficiências nutricionais,
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ocasionando desnutrição energético-protéica (carboidratos, lipídeos e proteínas), carências de sais minerais e hipovitaminoses. Outros fatores
agravantes que ocorrem nas crianças e adolescentes em idade escolar são provavelmente as pesadas mochilas escolares, as longas caminhadas para a
escola, as bancas escolares inadequadas e a falta de atividade física que acomete estes infantes. Neste sentido, observa-se uma carência de estudos
que visem diagnosticar quais os fatores iniciais que podem desencadear estes processos de doenças crônicas não transmissíveis, sinalizando, com isso,
para o próprio programa de saúde dos governos locais e federais quais as diretrizes a serem tomadas para uma maior atividade preventiva oferecida
pelo Estado. Dessa forma esse projeto, que visa investigar a saúde postural e orgânica de crianças e adolescentes com o intuito de levantar quais são
os problemas de base que favorecem doenças como hipertensão, obesidade, desvios posturais e contaminação microbiológicas orais em crianças e
adolescentes em plena atividade escolar, se encontra em pleno desenvolvimento de suas atividades. Foram investigadas 2 escolas públicas situadas
em nosso estados, uma na região metropolitana da cidade do Recife e outra no Município de Bezerros, região Agreste do estado. Entretanto algumas
escolas ainda não foram investigadas e todos os alunos vinculados ao projeto atuam como voluntários.
Aluno: Carla Patrícia Mota de Oliveira

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/CNPq

Aluno: Ecorson F Asano Bolsa Institucional

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Jacilene Cardoso de Queiroz Silva

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Luciana Marcelina de Oliveira Marins

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Nadir Josefa Barbosa do Nascimento

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maria de Fátima Gomes de Albuquerque

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Karla Moraes e Silva

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: IC/FAP

Título INVESTIGAÇÃO ESPACIAL DOS FATORES DE RISCO PARA OS ACIDENTES DE TRANSITO NAS PRINCIPAIS VIAS URBANAS DE RECIFE-PE
E-mail: rodrigo_c_abreu@hotmail.com
Docente orientador: Rodrigo Cesar Abreu de Aquino

RESUMO
Considerando a magnitude dos acidentes de trânsito, como importante problema de saúde pública gera elevado percentual de internação, além de
altos custos hospitalares, perdas materiais, despesas previdenciárias e grande sofrimento para as vítimas e seus familiares. A análise de fenômenos de
saúde em um espaço geográfico serve antes de tudo para a síntese de indicadores epidemiológicos, ambientais e sociais, o que expressa a relevância
da magnitude do problema e a necessidade de araculação intersetorial entre as áreas de saúde, trânsito e a sociedade.Este trabalho ao se propor
avaliar a relação entre os acidentes de trânsitos e as características do espaço urbano ocorridos em Recife – PE possibilitará descrever os riscos para
acidentes de transito ocorridos nas vias de maior circulação de veículos e pessoas.
Aluno: Nathália Gomes da Silva (201201655587)

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ilma Pinheiro Souza

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Débora Karolina A. de Freitas (201101043539)

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Cristiane de Souza Amorim (201101066741)

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Amanda Karollyne Gomes de Lira (201201678692

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Bruna Raphaela da Silva Santos (201201324815)

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título A UTILIZAÇÃO DA CORRENTE GALVÂNICA NO TRATAMENTO DE HIPERIDROSE PRIMÁRIA
E-mail: nelyvarela@hotmail.com
Docente orientador: Nely Dulce Varela de Melo Costa Freitas

RESUMO
Transpirar é necessário para regulação da temperatura corpórea quando o mesmo se apresenta com temperatura acima do normal, sendo a sua
produção controlada pelo sistema nervoso autônomo simpático. A hiperatividade das glândulas sudoríparas écrinas leva à transpiração excessiva,
principalmente nas regiões plantar, axilar e palmar, sendo essa condição conhecida como hiperidrose. Trata-se de uma afecção benigna que pode ser
de origem primária ou secundária, associada à obesidade, menopausa, drogas antidepressivas e álcool. Esse estudo visa demonstrar os benefícios da
utilização da corrente galvânica no tratamento da Hiperidrose Primária (HPP). Após o processo seletivo os pacientes serão submetidos a uma
avaliação minunciosa, responderão a um questionário de qualidade de vida antes e após o tratamento. Posteriormente, será realizado o Teste de
Minor visando detectar se ainda há presença de sudorese no local onde foi realizada a terapia, além de especificar a área mais afetada. Para a
realização do tratamento, o aparelho utilizado será o STRIAT é um equipamento fabricado para uso na área de estética, que contém a corrente
galvânica há necessidade de um eletrodo ativo especial, do tipo caneta, e um eletrodo passivo do tipo placa. A faixa ideal para tratamento concentrase na faixa de 70 a 100 micro ampéres (uA), podendo variar dependendo da sensibilidade do paciente. O mesmo será repetido por três vezes na
semana e re-avaliadas pelo teste de Minor. Será possível observar que há benefícios obtidos com essa técnica, onde esse projeto já foi realizado com
outros pacientes apresentando redução significativa na HPP, pois foi visto que existe mais uma opção de tratamento para um mal que acomete tantas
pessoas que não possuem condições para se submeterem a uma cirurgia de simpatectomia torácica e que desejam conviver socialmente e
profissionalmente com mais segurança e mais autoconfiança. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade Maurício de Nassau, sob o
protocolo n° 294106.
Aluno: Patricia Botelho da Silva Brito

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Título UTILIZAÇÃO DA REALIDADE VIRTUAL NO TRATAMENTO DE IDOSOS COM DÉFICIT DE EQUILÍBRIO
E-mail: ja26nascimento@hotmail.com
Docente orientador: Jadiel da Silva Nascimento

RESUMO
O crescimento populacional dos idosos é hoje uma evidência mundial, e junto a esse crescimento há o avanço de doenças relacionadas a esse período
de vida. O processo natural do envelhecimento ocasiona modificações funcionais e estruturais no organismo, responsáveis pela ocorrência de
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vertigem e/ou tontura, desequilíbrio aumentando assim a predisposição à quedas. Muitas pesquisas são realizadas com o intuito de encontrar formas
de amenizar os sintomas e postergar os efeitos do envelhecimento. Atualmente, as últimas tendências da reabilitação são explorar os meios
tecnológicos, como os jogos virtuais. OBJETIVO: Descrever os efeitos da realidade virtual no equilíbrio e na marcha dos idosos. MÉTODOS: Trata-se de
uma pesquisa descritiva de coorte transversal, a ser realizada no Centro Educacional de Coqueiral, com idosos cadastrados e acompanhados no
centro, como critérios de inclusão será utilizados:deambulação sem uso de equipamentos auxiliar, hipertensos e diabéticos controlados, cognitivo
preservado. As palavras-chaves utilizadas foram: Fisioterapia, Idoso, Equilíbrio Postural, Realidade Virtual e jogos. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se
que com a intervenção da realidade virtual o equilíbrio e a marcha dos idosos possam melhorar, assim como a qualidade de vida dos mesmos.
Aluno: Thales Almeida Coutinho

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Thais F. S. de Albuquerque

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Andreza Afonso Ferreira

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Isis de Melo Vilaça

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Juliana Batista Dantas

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título DIREITOS E SOFRIMENTO PSÍQUICO EM PESSOAS TRANSEXUAIS
Docente orientador: Maria De Jesus Moura

E-mail: dejesusmoura@hotmail.com

RESUMO
A transexualidade trata-se de uma experiência que se dá não apenas por uma percepção de não pertencimento ao sexo dito biológico, mas,
sobretudo, pela precariedade social proveniente da não aceitação desta condição por parte da normatividade cultural vigente, assim como pelo
conflito de não pertencimento ao sexo biológico como também pelas inúmeras consequências sociais intrínsecas a esta condição. O Conselho federal
de psicologia em 2003, publicou a resolução nº 018 que orienta a prática profissional para uma postura livre de preconceitos e próxima de um
tratamento com dignidade. O presente projeto tem por objetivo conhecer o sofrimento psíquico de travestis frente ao ajuste de suas identidades de
gênero e as políticas públicas desenvolvidas que dão suporte a esse ajuste. Tomaremos como método a pesquisa bibliográfica, pesquisa em
documentos de domínio público para encontrar as políticas públicas desenvolvidas pare esse público e entrevista com transexuais atendidos no
Centro de Combate a Homofobia do Governo do Estado e da ONG Gestos.
Aluno: Camila da Silva Gueiros Alves

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título QUALIDADE DE VIDA E AUTOPERCEPÇÃO EM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ADQUIRIDA.
E-mail: camilachristielly@hotmail.com
Docente orientador: Camila Cordeiro dos Santos

RESUMO
A qualidade vida das pessoas com necessidades especiais vem sendo intensamente investigada nos últimos anos. Grande parte das publicações diz
respeito aos cuidadores destes sujeitos, investigando como os suportes que oferecem ao indivíduo com necessidade especial o promovem ou limitam.
Percebe-se em pesquisas e até mesmo no meio social que não é comum ter um espaço para que essas pessoas verbalizem e expressem seus
sentimentos. Neste sentido, observou-se a necessidade de averiguar o nível de satisfação oferecido pelo seu meio social, bem como a percepção de si
mesmo e de sua qualidade de vida. Diante deste cenário, o presente projeto tem por objetivo, identificar os principais fatores que impactam
negativamente na autopercepção do sujeito, bem como as repercussões em sua qualidade de vida. Para isto, será realizado um estudo transversal
com os usuários da clínica escola de fisioterapia da faculdade Estácio do Recife, que cumpram os critérios de inclusão, onde os mesmos serão
convidados a responderem entrevistas sociodemográficas e as escalas: escala de satisfação com suporte social (ESSS), instrumento de Avaliação de
Qualidade de Vida da OMS – Versão abreviada (WHOQOL-BREF). Pretende-se com isso colaborar com os profissionais da clínica oferecendo uma
melhor compreensão a cerca dos processos psicológicos vivenciados pelos usuários do serviço, e assim possibilitar o surgimento de intervenções mais
eficientes baseadas nas necessidades e evidencias demonstrada pelos próprios sujeitos.
Aluno: Jéssica Maria Rodrigues Melo (201301653349

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Rebeca Andrade de Alcântara

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Diogo Evangelista

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Isaac André Martínez Palma

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Marcos Antônio da Silva Filho

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/CNPq

Projeto(s) do curso: Serviço Social
Título OBSERVATÓRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: UMA ANÁLISE SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E GARANTIA DE
DIREITOS DESSES SUJEITOS NO MUNICÍPIO DO RECIFE- PE.
E-mail: josyluiz.silva@gmail.com
Docente orientador: Josenita Luiz da Silva

RESUMO
A concepção de infância passou por transformações ao longo do tempo e no campo das políticas públicas1 é possível observar, que na medida em que
essa concepção foi evoluindo a legislação foi se adaptando as novas determinações até chegar à perspectiva atual de possuidores de direitos e
deveres. O primeiro Código de Menores foi instituído no Brasil em 1927, consolidando as leis de proteção e assistência aos menores de dezoito anos.
Nos anos subseqüentes, houve a criação do Serviço de Atendimento ao Menor – SAM em 1941, cuja meta era centralizar uma política nacional para o
setor. Em substituição ao SAM foi criado, em 1964, a Fundação Nacional do Bem Estar do Menor, com a responsabilidade de formular e implantar a
Política do Bem-Estar do Menor (SILVA, 2012). Com a Constituição brasileira em 1988, sendo reconhecidos os direitos constitutivos de cidadania para
todos os brasileiros, estabelece-se paralelamente uma noção particular de infância e adolescência, momento em que o movimento de defesa dos
direitos dessa população marca a sua presença de forma atuante através da articulação política possibilitando a criação do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (RIZZINI, 1995). O novo direito da Criança e do Adolescente, fundamentado na Doutrina da
Proteção Integral, passa a considerá-los como sujeitos de direitos, e não mais “objeto” de proteção – perante a lei. Com base nessa determinação o
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Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, instância máxima de formulação, deliberação e controle das políticas
públicas para a infância e a adolescência na esfera federal criado pela Lei n. 8.242 - 1991 é o órgão responsável por tornar efetivo os direitos,
princípios e diretrizes contidos no ECA. Pautados pelas resoluções do CONANDA a Secretaria de Direitos Humanos e Segurança cidadã / Gerência da
Criança e do Adolescente da Prefeitura Municipal do Recife - PE desenvolve ações articuladas, a partir da execução de projetos com a rede de apoio à
criança e adolescente. A partir dessa realidade o presente projeto de pesquisa objetiva realizar uma análise dessas ações, a fim de conhecer e
compreender como as mesmas atendem ao princípio da proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes no município do Recife.
Aluno: Jan-Cleide Ferreira da Silva

Curso do aluno: Serviço Social

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Mônica de Cássia C. da Silva Santos

Curso do aluno: Serviço Social

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Janaina Ferreira da Silva (201202238939)

Curso do aluno: Serviço Social

Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Sistemas de Informação
Título RÁDIO WEB INTERATIVA COMO RECURSO PEDAGÓGICO
Docente orientador: Ivaldir Honório de Farias Junior

E-mail: ivaldirjr@gmail.com

RESUMO
Atualmente, constatamos inúmeras experiências da rádio web como canal de apoio didáaco, reﬂexode sua ualização em todos os níveis de ensino e
em diferentes países do mundo, principalmente, naEuropa (exemplo: Portugal e Espanha). Neste senado, evidenciamos as aavidades
educomunicaavasdessas interfaces e seus contributos para a comunidade estudanal. Diante deste cenário, esse projetotem como desaﬁo elabora
uma revisão da literatura para entender os contributos da rádio web para aeducação, bem como, criar um protóapo da rádio web para aferir o
impacto deste recurso no ensinoaprendizagem. Ao ﬁnal da pesquisa iremos idenaﬁcar os reais benercios que tais recursos podemproporcionar
para a educação.
Aluno: Rubem Luiz Braga Silva Junior

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Jonathan Silva Campos

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Waleska Evelin da Silva Santos

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Robison Emmanuel Artur de Lima

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Vinicius Sales Meira

Curso do aluno: Sistemas de Informação

Situação: PIBIC/CNPq
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título MULHERES EM REVISTA: UMA REFLEXÃO SOBRE A REVISTA VEXATÓRIA ÀS MULHERES DE PRESO E A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS.
E-mail: elizabete.novaes@sebsa.com.br
Docente orientador: Elizabete David Novaes

RESUMO
A pesquisa traz como tema a revista íntima que as mulheres de presos são submetidas ao visitá-los, indo periodicamente às penitenciárias e,
consequentemente, submetidas ao desnudamento, o agachamento e, não raras vezes, a manipulação de genitais, a fim de barrar a entrada de drogas,
armas e celulares dentro dos estabelecimentos penais. Busca fazer uma análise sobre a presença da família dentro das instituições do Sistema
Penitenciário, identificando as dificuldades que mulheres encontram nos dias de visitas, identificando as discriminações, incluindo as de gênero,
sofridas pelas mulheres de apenados. Para tanto, analisa as condições das mulheres de presos, que são duplamente penalizadas pelo acúmulo de
responsabilidades: as funções domésticas, o cuidado dos filhos, a provisão econômica da família, o acompanhamento do processo penal do
companheiro e a baixa renda. O trabalho enfatiza que a presença da família dentro das instituições penais é de importante relevância aos presos, pois
a presença dos mesmos lhes dá incentivos e motivações para enfrentar as dificuldades vividas dentro do cárcere, e o cumprimento da principal
finalidade da pena que é a ressocialização.
Aluno: Kezia Camargo Delefrati

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título ANÁLISE DA MOBILIDADE URBANA NO ENTORNO DOS EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS DO CENTRO DE RIBEIRÃO PRETO
E-mail: fgimenes@uol.com.br
Docente orientador: Francisco Carlos Gimenes

RESUMO
A mobilidade urbana é um tema muito discutido nos últimos anos, devido aos problemas que o crescimento acelerado das cidades vem causando.
Uma expansão constante levou a um crescimento sem controle da cidade, assim como de sua infraestrutura, causando transtorno à população, como
a falta de meio de transporte público e a falta de estrutura viária adequada. Hoje, a falta de uma política de transporte e circulação urbana efetiva que
vise a acessibilidade, que priorize o transporte coletivo sobre o transporte individual motorizado, e os meios de transportes não motorizados sobre os
motorizados, gera grandes conflitos no espaço urbano. O sistema viário não é capaz de absorver o grande número de veículos que circulam pelas ruas.
E Ribeirão Preto não escapa dessa terrível situação. Assim, estudaremos os impactos que a falta de uma política de transporte urbano sustentável
causa no Centro de Ribeirão Preto e suas possíveis soluções.
Aluno: Ana Paula Marra de Souza

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: PIBIC/IES

Título LEVANTAMENTO HISTÓRICO DOS PROCESSOS DE INTERVENÇÕES SOFRIDOS PELA AVENIDA NOVE DE JULHO DE RIBEIRÃO PRETO
E-mail: veralblat@gmail.com
Docente orientador: Vera Lucia Blat Migliorini

RESUMO
A Avenida Nove de Julho foi projetada em 1921 e teve os primeiros quarteirões calçados entregues em 7 de setembro de 1922 por iniciativa do
prefeito João Rodrigues Guião com o nome de Avenida Independência em comemoração do primeiro centenário de independência do Brasil. O nome
Nove de Julho foi dado alguns anos depois em homenagem à revolução constitucionalista de São Paulo. A avenida compreendia inicialmente o trecho
entre a Rua Tibiriçá e a estrada de rodagem do estado de São Paulo, depois de projetos de extensão hoje ela compreende o trecho que vai da Rua
Amador Bueno à Avenida Portugal. Nove de Julho foi testemunha de muitas passagens históricas importantes para Ribeirão Preto que refletiam
diretamente no seu uso, além de sofrer alterações em termos de extensão e também no tratamento das fachadas dos edifícios que alteraram suas
características originais. Esta pesquisa tem como objetivo organizar e estudar de forma cronológica, todas as intervenções sofridas pela Avenida Nove
de Julho e relacioná-las aos seus respectivos contextos históricos, sociais, culturais e artísticos em Ribeirão Preto. O estudo realizado será feito
valendo-se de imagens e outros registros históricos e na organização dos mesmos com base na elaboração de modelos volumétricos digitais que
ilustrarão a evolução do desenho urbano ao longo da avenida. Estas representações, além de constituírem um registro histórico inédito, são
imprescindíveis à memória da cidade, e permitirão interpretar as alterações espaciais relacionando-as ao contexto que as gerou.
Aluno: Marina Medeiros Vieira

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: PIBIC/IES

Título SOCIEDADE RECREATIVA DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO: A HISTÓRIA DE UM PATRIMÔNIO MODERNO
E-mail: ritafantini@uol.com.br
Docente orientador: Rita de Cassia Fantini de Lima

RESUMO
A pesquisa tem como tema a Sociedade Recreativa de Esportes de Ribeirão Preto- A história de um patrimônio moderno, que pretende resgatar desde
sua construção até os dias atuais, a história cultural e arquitetônica do edifício, considerando a sua importância para a cidade e as novas orientações
de preservação patrimonial que tem buscado identificar e proteger o patrimônio arquitetônico moderno, despertando assim o reconhecimento que
muitas vezes passam despercebidos aos nossos olhos .
Aluno: Leticia Rosemilia andrade da Silva

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título ESTUDO DA POLARIZABILIDADE DINÂMICA DE PONTOS QUÂNTICOS BIDIMENSIONAIS DE UM ELÉTRON
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Docente orientador: Jean-Jacques Georges Soares De Groote

E-mail: jean.groote@gmail.com

RESUMO
Neste trabalho investiga-se a polarizabilidade estática e dinâmica de átomos de um elétron bidimensionais sob a influência de um potencial de
confinamento parabólico. Como o potencial será uma combinação de um termo parabólico mais um termo de multipolo elétrico, será necessário o
desenvolvimento de um algoritmo numérico para a solução da equação de Schrödinger. Os procedimentos investigados serão a solução direta da
equação diferencial e a utilização do método variacional. Desta forma os resultados obtidos e sua precisão poderão ser verificados. A polarizabilidade
será determinada por meio de um procedimento variacional estável em segunda ordem.
Aluno: Iury Curtarelli

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/IES

Título ESTUDO DO COMPORTAMENTO DAS COBERTURAS PÊNSEIS SUBMETIDAS A CARREGAMENTOS ESTÁTICOS ATRAVÉS DE ANÁLISE ESTRUTURAL
POR SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL
E-mail: elizabethsoshima@gmail.com
Docente orientador: Elisabeth Oshima de Aguiar

RESUMO
a pesquisa apresenta assuntos essenciais para o estudo das coberturas tracionadas constituídas por cabos de aço e membranas, tais como: o histórico
de desenvolvimento desta concepção estrutural, principais edificações antigas e modernas que aplicaram esse sistema, o contexto e uso desse tipo de
estrutura no Brasil, bem como sua caracterização, vantagens e desvantagens. No que diz respeito à análise estrutural, a pesquisa aborda os principais
tipos de carregamentos a qual essas estruturas de cabos de aço são solicitadas, comportamentos dos elementos e conjunto estrutural. O trabalho
apresenta o foco na análise técnica do comportamento estrutural embasado nas pesquisas científicas usadas como referência.
Aluno: Ricardo Pelicioni Savegnago

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Engenharia da Computação
Título ESTUDO E COMPARAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE JOGOS DIGITAIS EDUCACIONAIS NO BRASIL
E-mail: pccdias@gmail.com
Docente orientador: Paulo Cesar de Carvalho Dias

RESUMO
Os processos de “Gamificação” tem tomado conta dos mais variados tipos de produção. Seja em atividades didáticas, em atividades sociais, é
interessante notar que conceitos dos jogos estão sendo inseridos em outras áreas e aproveitados como fator de motivação para que o “jogador”
cumpra atividades e atinja objetivos importantes.
O processo de produção começa com a definição do conceito inicial do jogo e termina com a criação de uma versão gold master do código final. A
produção de jogos não é trivialmente gerenciável, pois o processo de produção muda de um projeto para outro. As necessidades de recursos e
colaboradores envolvidas podem variar de alguns para centenas.
Independente do tamanho da equipe, do escopo do jogo ou do orçamento, existe uma estrutura básica para o processo de produção.
Esta estrutura pode variar de acordo com o tamanho da equipe, com fatores regionais e investimentos em processos, softwares e técnicas.
É sobre o estudo dessa estrutura básica e sobre suas diversas aplicações no cenário brasileiro que trata este trabalho.
Aluno: Rafael Keidy Fujii

Curso do aluno: Engenharia da Computação

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título AVALIAÇÃO REFERENTE À QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS ATRAVÉS DA ANÁLISE FATORIAL
E-mail: danielajacobovitz@gmail.com
Docente orientador: Daniela Maria Lemos Barbato Jacobovitz

RESUMO
Utilizaremos o modelo SERVQUAL como ferramenta para medirmos a qualidade dos serviços de uma empresa, comparando o desempenho dela
frente ao de uma empresa ideal por meio da pesquisa estatística. Para realização do processo, é feito um questionário com 22 itens, o qual é enviado
para um determinado número de clientes dessa empresa. Com os resultados obtidos, realizaremos uma análise fatorial, a qual nos mostrará a
correlação entre um conjunto de variáveis observadas na pesquisa, nos permitindo identificar o desempenho da empresa baseado em 5 dimensões de
qualidade: tangibilidade, confiabilidade, compreensão, segurança e empatia.
Aluno: Celso Henrique de Abreu Filho

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/IES

Título DETECÇÃO DE PADRÕES DE COMPORTAMENTO INDESEJÁVEL DE ESTUDANTES EM SISTEMAS EDUCACIONAIS ATRAVÉS DA MINERAÇÃO DE
DADOS E TÉCNICAS DE CORRELAÇÃO
E-mail: eggotardo@gmail.com
Docente orientador: Reginaldo Aparecido Gotardo

RESUMO
Neste trabalho serão estudadas técnicas de EDM (Educational Data Mining), que são baseadas em Mineração de Dados e Inteligência Artificial, e que
permitem identificar padrões de comportamento em sistemas educacionais. O objetivo principal é conhecer trabalhos na área e conduzir
experimentos de testes baseados em metodologia já publicada. Após isto, serão realizadas análises sobre os resultados e discussões para novas
aplicações dos modelos gerados, a fim de identificar padrões de comportamento que tutores, ou gestores pedagógicos, não gostariam em seus alunos
(como dispersão ou falta de empenho).
Aluno: Thiago Godinho Paschoalin

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título APLICAÇÃO DO MÉTODO DE CUSTEIO POR ABSORÇÃO COM DEPARTAMENTALIZAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO APLICADO EM UMA EMPRESA
DE CONFECÇÃO EM RIBEIRÃO PRETO
E-mail: andreia.maciel@estacio.br
Docente orientador: Andréia Marques Maciel de Carvalho

RESUMO
O custeio por absorção com departamentalização possui uma tradição relevante e que contribui para melhoria da organização da empresa e
apresenta também características próprias, que são utilizadas como critérios para o encerramento contábil do custo. Deste modo, a
departamentalização se torna algo essencial para as diversas áreas de atividade, em destaque a têxtil, que será relacionada na pesquisa. O objetivo do
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trabalho se baseia em torno de uma pesquisa rígida e elaborada para analisar todos os aspectos e impactos que o custeio por absorção com
departamentalização pode causar. A pesquisa busca todas as informações relacionadas ao modo como é feito esse custeio, suas estruturas,
características e resultados demonstrados.
Aluno: Leonardo Amaral Montanari

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/IES

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Ciência da Computação
Título ESTUDO DA PREDIÇÃO DE INTERESSE DE ESTUDANTES EM SISTEMAS EDUCACIONAIS E GERAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES PERSONALIZADAS
E-mail: eggotardo@gmail.com
Docente orientador: Reginaldo Aparecido Gotardo

RESUMO
Trata-se de um estudo de dados de estudantes, com a finalidade de se encontrar recomendações baseadas no interesse do usuário em questão,
utilizando conceitos de mineração de dados em conjunto com as tecnologias disponibilizadas pela Microsoft como o Azure Machine Learning e o
Azure R que podem ser encontradas em sua plataforma, com um ambiente completo e preparado para fazer os mais variados testes de inteligência
artificial.
Aluno: Renê Guilherme Nucci

ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO

Curso do aluno: Ciência da Computação

Situação: PIBIC/IES

Página 79 de 134

INICIAÇÃO CIENTÍFICA / INICIAÇÃO TECNOLÓGICA 2014/2015 - ESTÁCIO SANTA CATARINA
Relatório atualizado em 26/10/2017

Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E SUA FUNÇÃO NAS RELAÇÕES PARENTAIS
Docente orientador: Emiko Liz Pessoa Ferreira

E-mail: emiko9179@gmail.com

RESUMO
O interesse maior desse projeto de pesquisa é entender as relações parentais e a influência da mediação familiar na resolução de seus conflitos não
apenas para evitar processos judiciais, mas também de verificar como o entendimento facilitado pelo mediador entre as partes envolvidas e, ainda, a
capacidade que as partes possuem de melhorar sua qualidade de vida e principalmente de trabalhar seus conflitos para que atinjam de forma menos
severa as crianças envolvidas. O Projeto tem como foco também, aproveitar o trabalho de mediação de conflitos realizado junto ao Núcleo de Prática
Jurídica da Estácio, para criar estatísticas sobre os tipos de ações que mais são atendidas no setor de mediação e qual o índice de sucesso nessa
prática.
Aluno: Cleide Damasia Souza De Freitas

Curso do aluno: Direito

Situação: IC/ESTADO

Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Jornalismo
Título ANÁLISE DO EMPREENDEDORISMO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS EGRESSOS DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, HABILITAÇÃO
EM JORNALISMO, DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÁ DE SANTA CATARINA
E-mail: dallagnol@live.estacio.br
Docente orientador: Rafael Dall´Agnol

RESUMO
O presente projeto de pesquisa parte da conceituação de empreendedorismo. O principal objetivo do estudo será a análise do empreendedorismo na
área de comunicação entre os egressos do curso de Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo, do Centro Universitário Estácio de Sá de Santa
Catarina. A cada dia as mudanças tecnológicas implementam novos meios de comunicação; os fazem repletos de novidades, tornar-se empreendedor
na área da comunicação nos tempos atuais constitui em um verdadeiro desafio e caracterizar o profissional egresso e verificar sua veia
empreendedora será o desafio do presente projeto de pesquisa. Reconhecer o perfil destes alunos egressos que se tornaram empreendedores irá
ajudar a restruturação dos modelos de ensino e aprendizagem na área de comunicação social.
Aluno: Rosilei Girardello

Curso do aluno: Jornalismo

Situação: IC/ESTADO

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título NOVO CONCEITO DE ESPAÇO ARQUITETÔNICO ESCOLAR PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DO ALUNO: ESTUDO DE CASO NA ESCOLA
BÁSICA PALMIRA LIMA MAMBRINI EM SJ/SC
E-mail: gabriela.bastosarq@gmail.com
Docente orientador: Gabriela Bastos de Oliveira

RESUMO
A pesquisa proposta desenvolve-se a partir da abordagem qualitativa, e configura-se em uma pesquisa descritiva através de estudo de caso. Como
local e estudo, tem-se a Escola Básica Palmira Lima Mambrini em São José/SC. A amostra será constituídas em escolares do ensino fundamental, de
ambos os sexos. Como técnicas para coleta de dados têm-se pesquisas bibliográficas, documentais e imagéticas como base teórica para a coleta de
informações no estudo de caso. Já as técnicas utilizadas no trabalho de campo são: visitas exploratórias; observação; leituras espaciais; entrevista e
Jogo de Imagens e Palavras. O levantamento dessas informações possibilitará traçar diretrizes arquitetônicas para auxiliar arquitetos na requalificação
do ambiente em estudo.
Aluno: Ernani Pereira Neto

Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo

Situação: IC/ESTADO

Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE MUDAS DE ARVORES MEDICINAIS NO ESTACIONAMENTO DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÁ DE SANTA CATARINA
E-mail: silmundo@live.estacio.br
Docente orientador: Silvia Raquel Mundo Crivelli

RESUMO
O pátio do estacionamento do Centro Universitário é grande e possui poucas árvores na sua extensão, devido a isso o local é quente e não possui área
de sombra. A implantação de mudas de árvores no estacionamento promove a formação de uma área de sombra no local. Neste projeto pretende-se
desenvolver um projeto para o cultivo de árvores medicinais no pátio do estacionamento do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina. Pretendese ainda, escolher árvores que são utilizadas na medicina popular para que seja fornecido material vegetal para as aulas de botânica, farmacobotânica
e farmacognosia. Será analisada a planta do estacionamento do Centro Universitário Estácio de Santa Catarina, para verificar os locais para o cultivo
das mudas, desenvolvendo um projeto para programar o plantio.
Aluno: Alessandra Kingeski Pacheco

Curso do aluno: Engenharia Civil

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título REMOÇÃO DE COMPOSTOS FARMACÊUTICOS EM SOLUÇÕES AQUOSAS ATRAVES DO PROCESSO OXIDATIVO AVANÇADO - FENTON
HOMOGÊNEO
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Docente orientador: Silvia Adriana Collins Abarca

E-mail: scollinsabarca@gmail.com

RESUMO
Após o consumo de fármacos pela população partes do mesmo é excretado através de urina e fezes indo para o sistema de esgoto. Os mesmos são
desenvolvidos com o objetivo de servirem para tratamento de saúde, portanto são resistentes e ao serem excretados ainda estão com pelo menos
50% de sua dosagem inalterada. A situação é piorada quando tratamos de antibióticos e estrogênios, que são utilizados com maior frequência tanto
na medicina humana, quanto na veterinária. Os antibióticos devem ter uma atenção especial devido a sua capacidade de desenvolvimento de
bactérias resistentes, já os estrogênios são um problema ao afetarem o sistema reprodutivo de organismos aquáticos. As metodologias de tratamento
utilizadas atualmente nas estações de tratamento de esgoto (ETEs) não removem completamente esses produtos, fazendo com que possamos
encontrá-los nas águas da superfície terrestre e menos frequentemente, mas ainda assim encontradas, em águas subterrâneas e na água potável de
todo o planeta. Já é sabido que a principal fonte de poluição são os efluentes de ETEs, por esse motivo o descarte desses fármacos nos efluentes deve
ser reduzido ao máximo evitando assim, as consequências. O desenvolvimento de pesquisas de baixo custo visando processos de tratamento e
remoção de contaminantes se tornou essencial, embora no Brasil poucos estudos estejam sendo realizados com o objetivo de tratamento da água
contaminada com esses compostos farmacêuticos. Este estudo visa inicialmente identificar quais fármacos possuem maior consumo e quais são
detectados mais frequentemente na natureza após passarem pela fase de tratamento da água. Posteriormente será avaliada a eficiência da remoção
de fármacos através do processo Fenton Homogêneo (POA), sempre realizando a avaliação dos efeitos das concentrações de ferro e hidrogênio ao
longo de todo o processo.
Aluno: Ramon Danilo Brisola

Curso do aluno: Engenharia de Produção

Situação: IC/ESTADO

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título CRIAÇÃO, COMBINAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO USANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: VIDEOTUTORIAIS.
E-mail: simonekf.2011@gmail.com
Docente orientador: Simone Keller Fuchter

RESUMO
A proposta desta pesquisa está relacionada com ferramentas de tecnologia da informação e comunicação – TIC’s que podem ser um instrumento
facilitador da externalização, combinação , armazenamento e disseminação do conhecimento. Neste conjunto estão os videotutoriais elaborados por
conhecedores do conteúdo, redes sociais como plataforma de divulgação com interação entre os interessados e também inclui as plataformas de
Educação a Distância – EAD, que tem um grande uso dos ambientes virtuais para a disseminação de conhecimento de forma estruturada.Esta pesquisa
também inclui um levantamento de softwares que permitem a construção do objeto de aprendizagem que é o videotutorial, bem como as possíveis
plataformas de publicação dos conteúdos.
Aluno: Mario Sergio Schliching

Curso do aluno: Administração

Situação: IC/ESTADO

Saúde
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título ANALISE DO PERFIL DAS MAES ADOLESCENTES DOMICILIADAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ
E-mail: hoffmannsilva@ig.com.br
Docente orientador: Ana Cristina Oliveira Da Silva Hoffmann

RESUMO
A presente pesquisa objetiva realizar um estudo no sentido de descrever o perfil socioeconômico e reprodutivo das mães adolescentes residentes no
município de São José no ano de 2014. As participantes deste estudo serão puérperas adolescentes com a idade entre 10 a 19 anos, que foram
atendidas pelas enfermeiras da ESF do município de São José em visita domiciliar no ano de 2014. Trata-se de pesquisa descritivo-exploratória, que
utiliza associações estatísticas e análise de conteúdo, baseada em informações contidas em documentos de registro (relatórios) de visitas realizadas
pelas enfermeiras da ESF com as puérperas adolescentes do município de São José, no ano de 2014. A concretização desta pesquisa deverá
possibilitar o conhecimento do perfil socioeconômico e reprodutivo das mães adolescentes domiciliadas no Município de São José no ano de 2014,
além da oportunidade de gerar uma reflexão sobre esta temática.
Aluno: Gabriela Da Silva Crescendo Gonçalves

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: IC/ESTADO

Título O CONSUMO EXCESSIVO DE BEBIDAS ALCOOLICAS POR MULHERES RESIDENTES NO DISTRITO LESTE, SÃO JOSÉ, SC
E-mail: patriciavmartins01@yahoo.com.br
Docente orientador: Patrícia Vieira Martins

RESUMO
O alcoolismo é um grave problema de saúde pública no Brasil, sobretudo, quando a temática ainda causa muito estigma no meio laboral, social e
familiar relacionado a mulheres dependentes desta substância. Estão sendo convidados a participar da pesquisa mulheres residentes no município de
São José, SC, mais especificamente no Distrito Leste, e que fazem ou já fizeram uso de bebidas alcóolicas por mais de 3 vezes por semana. O método
mais indicado para este tipo estudo é uma investigação exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, onde utilizaremos perguntas abertas que
estão sendo registradas em um gravador microcassete com duração de aproximadamente 1 hora. Adotaremos a perspectiva antropológica
relacionando ciências sociais em saúde.
Aluno: Alessandra Antunes Catarina

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: IC/ESTADO

Projeto(s) do curso: Farmácia
Título AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE STAPHYLOCOCCUS SPP NO AR INTERIOR DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS DE ALUNOS DO CURSO DE FARMACIA DO
CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DE SÁ DE SC
E-mail: anaramos@live.estacio.br
Docente orientador: Ana Paula Dores Ramos

RESUMO
A pesquisa será realizada com dados coletados das residências de alunos do curso de Farmácia da Estácio de Sá SC. Os que aceitarem participar serão
selecionados aleatoriamente. A coleta das amostras será realizada em dois períodos, a saber; outubro e novembro de 2014 cobrindo o período mais
quente, e maio e junho de 2015 e cobrindo o período mais frio. O estudo será realizado por meio de questionários estruturados e a técnica utilizada
para a pesquisa dos microrganismos do ar será a da sedimentação em placa. No laboratório, serão incubadas a 35ºC±2 e avaliadas a cada 24 hs, para a
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análise e contagem de colônias. As células serão analisadas quanto à sua morfologia celular e propriedade tintorial de Gram. Se positivas, serão
submetidas ao teste da catalase.
Aluno: Cristiane Manfe

Curso do aluno: Farmácia

Situação: IC/ESTADO

Título AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLOGICA E DA ADEQUAÇÃO DA VALIDADE DE ALIMENTOS MINIMAMENTE PROCESSADOS PRONTOS
PARA O CONSUMO COMERCIALIZADOS NA GRANDE FLORIANOPLIS, SC
E-mail: robertajulianoramos@yahoo.com.br
Docente orientador: Roberta Juliano Ramos

RESUMO
O objetivo desta pesquisa é avaliar a qualidade microbiológica e adequação da validade de alimentos minimamente processados comercializados na
Grande Florianópolis, através da contagem total de bactérias mesófilas pela metodologia descrita no APHA, 2001, verificação de temperatura de
comercialização e verificação da adequação da data de validade apresentada nas embalagens de quatro diferentes vegetais minimamente
processados prontos para o consumo: salada de frutas, saladas mistas prontas para o consumo, alface e tempero verde picado. A pesquisa será
realizada no período de setembro de 2014 a agosto 2015, e serão analisadas amostras comercializadas em diferentes períodos do ano, com
temperatura ambiente abaixo e acima de 25°C, buscando relacionar a variação de temperatura com a qualidade microbiológica destes vegetais, e
condições de comercialização dos mesmos. Espera-se com esta pesquisa avaliar o risco para a população em consumir estes vegetais minimamente
processados previamente higienizados e prontos para o consumo.
Aluno: Andre Aquino Jasper

Curso do aluno: Farmácia

Situação: IC/ESTADO

Título AVALIAÇÃO DAS INTERAÇÕES FARMACODINÂMICAS ENTRE FITOTERÁPICOS E FÁRMACOS
E-mail: scollinsabarca@gmail.com
Docente orientador: Silvia Adriana Collins Abarca

RESUMO
Este projeto de iniciação científica tem como objetivo quantificar teores de Vitamina C presentes em sucos naturais e industrializados . Serão
estudados sucos, algumas frutas e vegetais com altas e baixas concentrações desta vitamina, a qual apresenta várias funções no corpo, desde
antioxidante até o aumento da imunidade. Devido ao excesso de atividades diárias a população apresenta cada vez menos tempo para o preparo de
alimentos naturais ou consumo de sucos e frutas. Isso resulta na redução do consumo de ácido ascórbico necessário para suprir a demanda diária
mínima. A alternativa ao consumo de sucos naturais e frutas são os sucos indrustrializados, porém esta opção apresenta as quantidades adequadas de
ácido ascórbico? Existem diversos fatores afetam a estabilidade da vitamina C em seu processamento e armazenamento, tais como oxigênio, luz, pH,
temperatura e umidade. Estes fatores podem alterar a qualidade do produto final, mas segundo a Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), é
permitida a tolerância de até 20% para mais ou para menos nos valores que constam em sua rotulagem de Informação Nutricional.
Aluno: Paulo Henrique Ribeiro Ferreira

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DAS INTERAÇÕES FARMACODINÂMICAS ENTRE FITOTERÁPICOS E FÁRMACOS EM UMA FRAÇÃO DE CONSUMIDORES DOS
PRODUTOS PRODUZIDOS PELA PASTORAL DA SAÚDE DE CAPOEIRAS FLORIANÓPOLIS.
E-mail: silmundo@live.estacio.br
Docente orientador: Silvia Raquel Mundo Crivelli

RESUMO
As plantas medicinais são amplamente empregadas pela população, entretanto na maioria das vezes seu uso ocorre sem uma avaliação de um
profissional da saúde. Esse uso indiscriminado de derivados vegetais tem provocado uma série de intoxicações, seja pelo uso de dose inadequada ou
pela interação com outros fármacos. Neste projeto pretende-se fazer um levantamento dos medicamentos sintéticos de uso contínuo e das drogas
vegetais empregadas por uma fração da população que faz uso dos derivados vegetais produzidos pela Pastoral da Saúde e verificar neste grupo a
presença de interações medicamentosas.
Aluno: Samara Fontoura

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DAS POSSIVEIS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ENTRE DROGAS VEGETAIS (COM AÇÃO NO SISTEMA RESPIRATÓRIO) E
MEDICAMENTOS SINTÉTICOS EM UMA FRAÇÃO DE CONSUMIDORES DOS PRODUTOS PRODUZIDOS PELA PASTORAL DA SAUDE DE
CAPOEIRAS- FLORIANÓPOLIS
E-mail: silmundo@live.estacio.br
Docente orientador: Silvia Raquel Mundo Crivelli

RESUMO
As plantas medicinais na maioria das vezes são empregadas in natura, ou como drogas vegetais, geralmente por recomendação de uma pessoa leiga.
Em muitos casos estes produtos são empregados em conjunto com outros medicamentos e apesar dos seus benefícios, podem em alguns casos causar
danos para a saúde do paciente. As interações medicamentosas acontecem quando um fármaco altera a metabolização de outro, em alguns casos
ocorre a potencialização do medicamentos, em outros a diminuição da sua atividade, podendo beneficiar ou prejudicar o tratamento. A Pastoral da
Saúde é constituída por voluntárias, geralmente leigas, que procuram auxiliar o doente no reestabelecimento de sua saúde, indicando drogas vegetais
para o tratamento. Porém a indicação e o preparo destes produtos é realizada com base no conhecimento popular, o que pode causar alguns riscos
para a saúde. Neste trabalho pretende-se Realizar uma avaliação das possíveis interações medicamentosas entre drogas vegetais e medicamentos
sintéticos em uma fração de consumidores dos produtos produzidos pela Pastoral da Saúde de Capoeiras – Florianópolis.
Aluno: Flavia Dias Porto

Curso do aluno: Farmácia

Situação: IC/ESTADO

Título CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS FITOTERAPICOS PREPARADOS PELA PASTORAL DA SAUDE DE CAPOEIRAS - FLORIANÓPOLIS
E-mail: silmundo@live.estacio.br
Docente orientador: Silvia Raquel Mundo Crivelli

RESUMO
As plantas medicinais podem ser empregadas in natura, como drogas secas, na forma de extratos ou ainda como medicamentos, em todos estes casos
deve-se ter cuidado com a qualidade do produto a ser empregado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Farmacopéia Brasileira prevem
ensaios que devem ser realizados para assegurar a qualidade dos produtos derivados vegetais, são necessários: a identificação botânica, testes
químicos e farmacológicos. A Pastoral da Saúde possui um papel importante na sociedade brasileira auxiliando na recuperação da saúde do indivíduo,
apesar de ser constituída por uma maioria de membros leigos, entretanto algumas unidades além de terem um horto de plantas medicinais, produzem
drogas vegetais, tinturas e alguns medicamentos. Neste projeto pretende-se avaliar a qualidade dos produtos de origem vegetal preparados na
Pastoral da Saúde do bairro Capoeiras em Florianópolis.

ESTÁCIO SANTA CATARINA

Página 82 de 134

Aluno: Huaina Adriano Simas de Oliveira

Curso do aluno: Farmácia

Situação: IC/ESTADO

Título DESCARTE CORRETO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS OU EM DESUSO - DESTINO FINAL DOS MEDICAMENTOS APÓS DESCARTE
E-mail: rosilene_dutra@hotmail.com
Docente orientador: Rosilene Linhares Dutra

RESUMO
O descarte de medicamentos em desuso, vencidos ou sobras normalmente é feito por grande parte das pessoas no lixo comum ou na rede pública de
esgoto, podendo trazer conseqüências como a agressão ao meio ambiente, contaminação de lençóis freáticos, contaminando a água potável, do solo
e de animais, além do risco à saúde de pessoas que possam reutilizá-los por acidente ou mesmo intencionalmente devido a fatores sociais ou
circunstanciais diversos. Existem algumas tendências básicas quanto às tentativas de minimizar os resíduos que são: reciclagem, incineração completa
e aterros sanitários, que são nocivos ao meio ambiente. O objetivo deste projeto é acompanhar o medicamento desde o momento do descarte pelos
alunos do Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina, até o seu destino final na que ocorre na Empresa Momento Engenharia em Blumenau
– SC, onde será definido especificamente o que é feito com cada classe de medicamentos. Como resultados esperam-se definir qual medicamento será
incinerado e qual necessita de ser enterrados em silos de concreto. Conclui-se que é de grande importância a população ter consciência do que será
feito do medicamento a partir do momento que ela nos entrega, pois a população desconhece o que é feito destes medicamentos.
Aluno: Elaine Cristina Duarte

Curso do aluno: Farmácia

Situação: IC/ESTADO

Título DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA CASEIRA PARA EXTRAÇÃO DE OLEO ESSENCIAL DE ALECRIM
E-mail: silmundo@live.estacio.br
Docente orientador: Silvia Raquel Mundo Crivelli

RESUMO
Neste trabalho pretende-se desenvolver uma metodologia para extração de óleo essencial de alecrim que seja viável de ser feita com os utensílios
domésticos, com o objetivo de ensinar esta metodologia à grupos da Pastoral da Saúde, para que as pessoas pertencentes a estes grupos possam
retransmitir esta informação. O material botânico será coletado no bairro Vargem do Bom Jesus no município de Florianópolis– SC. Amostras da
planta serão analisadas quanto aos seus caracteres morfoanatômicos e os dados serão comparados com a descrição da monografia da farmacopeia.
Após a realização de uma pesquisa sobre os métodos de extração de óleos essenciais, será desenvolvida uma metodologia caseira para extração de
óleo essencial de alecrim.
Aluno: Mara Alessandra Ferreira

Curso do aluno: Farmácia

Situação: IC/ESTADO

Título DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE COLESTEROL TOTAL, TRIGLICERÍDEOS E GLICOSE DE UMA POPULAÇÃO DE ALUNOS DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÁ DE SANTA CATARINA
E-mail: koga@sluzia.com.br
Docente orientador: Adolfo Haruo Koga

RESUMO
Com o aumento geral da expectativa de vida da população mundial, as doenças cardiovasculares (DCV) adquiriram uma maior importância durante o
século XX. O perfil lipídico, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Além
disso, estas alterações quando diagnosticadas precocemente tem um papel fundamental para que as pessoas afetadas tomem medidas preventivas de
mudança no estilo de vida principalmente por alteração da dieta alimentar e a introdução do exercício físico regular. Dada esta importância, o objetivo
do presente trabalho é traçar o perfil lipídico dos pacientes atendidos no projeto Atento do Curso de Nutrição do Centro Universitário Estacio de Sá de
Santa Catarina.
Aluno: Kamila Lohn Santana

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Título DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE ACIDO ASCÓRBICO E SUA ESTABILIDADE EM SUCOS DE FRUTAS DE ORIGEM NATURAL E INDUSTRIAL
ATRAVÉS DA TITULOMETRIA DE ÓXIDO-REDUÇÃO
E-mail: marilen@live.estacio.br
Docente orientador: Marilen Pires

RESUMO
Esta pesquisa é qualitativa, experimental e será desenvolvida nos seguintes laboratórios: Laboratório de Farmacotécnica/Cosmetologia – Curso de
Farmácia do CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÁ/SC – BRASIL; Laboratório de química – Curso de Farmácia - CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE
SÁ/SC – BRASIL; Laboratório de Controle de Qualidade – Curso de Farmácia - CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÁ/SC – BRASIL. No primeiro
momento através de técnicas galênicas a pré-formulação de sabonete líquido será preparada primeiramente em escala laboratorial. Esta formulação
será transformada em uma produção de escala piloto de acordo com as matérias-primas e concentrações preliminares. Este lote piloto será divido em
amostras e essas serão submetidas a testes de estabilidade físico-química num tempo de zero a noventa dias. Posterior aos testes realizado os
resultados serão apresentados e tabulados em forma de gráficos e/ou tabelas segundo o programa Microsoft Excel® 2010. Com está análise será
possível verificar se a formulação apresentará a estabilidade exigida para regulamentação de produtos cosméticos
Aluno: Jonatas Torres

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Título ESTUDO DE ESTABILIDADE TÉRMICA DE COMPRIMIDOS DE SECNIDAZOL DE 1000 MG
E-mail: la_ize@hotmail.com
Docente orientador: Laize Zaramello

RESUMO
A avaliação da estabilidade térmica de tem como objetivo o acompanhamento da degradação do ativo estudado devido à grande variabilidade
climática dentro de uma mesma região. O acompanhamento dos produtos desde sua fabricação até o momento em que os mesmos vão para o
mercado é um fator determinante para a garantia da qualidade, fato este obrigatório e devidamente regulamentado pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA). O presente estudo teve por objetivo avaliar a estabilidade térmica de comprimidos de secnidazol já em sua embalagem
primária (blister com 02 comprimidos), para determinar o qual o tempo de exposição e qual temperatura o medicamento em questão resiste sem
degradação do seu princípio ativo. Os comprimidos serão avaliados nos tempos zero (sem exposição ao calor), após 2 horas a 30, 40, 50, 60, 70, 80 e
90 graus. Sendo realizados testes de doseamento, através de análise por espectroscopia de ultravioleta visível (UV-vis), em dias separados e em
triplicata, a fim de cumprir o previsto para todas as temperaturas previamente definidas neste estudo, realizado avaliações comparativas entre os
tempos de estudo, observando a manutenção das características encontradas após cada teste e os resultados obtidos demonstraram que os
comprimidos apresentaram ou não resultados satisfatórios dentro do tempo do estudo
Aluno: Marcio Roberto Santana
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Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES
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Título IMPORTANCIA DA VEICULAÇÃO DE ENTEREPARASITAS EM ALFACES (LACTUCA SATIVA) COMERCIALIZADAS EM VERDUREIRAS NA REGIÃO DE
BARREIROS SÃO JOSÉ
E-mail: koga@sluzia.com.br
Docente orientador: Adolfo Haruo Koga

RESUMO
O projeto baseia-se numa pesquisa de natureza básica por método experimental que tem o objetivo de descrever as características de uma população
com relação à especificidade de enteroparasitoses através da análise qualitativa de importancia da veiculação de entereparasitas em alfaces (lactuca
sativa) comercializadas em verdureiras na região de barreiros são josé os procedimentos metodológicos estão aprovados já que baseia em
procedimentos comerciais.
Aluno: Marcos Lorenço Lorencet Garda

Curso do aluno: Farmácia

Título REVISÃO BIBLIOGRAFICA SOBRE FUNGOS DO GÊNERO CORDYCEPS
Docente orientador: Ana Paula Dores Ramos

Situação: IC/ESTADO

E-mail: anaramos@live.estacio.br

RESUMO
O fungo do gênero Cordyceps é um cogumelo medicinal natural que tem sido reconhecido por ter numerosas implicações farmacológicas e
terapêuticas. O valor etnofarmacológico do Cordiceps é de grande aceitação em países asiáticos, uma vez que estes fungos têm sido tradicionalmente
prescritos para o tratamento de várias doenças humanas inflamatórias e metabólicas. Vários estudos vêm sendo feitos sobre Cordyceps sp buscando
isolar seus princípios ativos e mensurar seus efeitos de uso em varias áreas da saúde. Para reunir os estudos já realizados sobre seus benefícios
pretende-se realizar uma extensa revisão bibliográfica dos últimos trabalhos científicos já publicados sobre o assunto.
Aluno: Diogo Gustavo Costa Amorim

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Título SAUDE E EDUCAÇÃO EM PARASITOSE INTESTINAIS EM UMA ESCOLA PUBLICA DE SÃO JOSÉ- SC
E-mail: rosilene_dutra@hotmail.com
Docente orientador: Rosilene Linhares Dutra

RESUMO
As doenças parasitárias ainda são consideradas de alta prevalência, principalmente em países com níveis de desenvolvimento e condições de vida
precária. Neste contexto verifica-se uma grande quantidade de crianças que são acometidas, principalmente pelas enfermidades gastrointestinais.
Este trabalho é de natureza multidisciplinar e investigarão a incidência de parasitos intestinais em crianças de 7 a 10 anos, estudantes das escolas
públicas do município de São José-SC, bem como os tipos de parasitos mais frequentes na região. A pesquisa será realizada inicialmente através de
palestras aos pais e familiares dos alunos e posteriormente dos exames parasitológicos feitos no laboratório de Análises Clínicas do Centro
Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina. Também serão avaliados os dados sócio-econômicos e as condições de saneamento básico dos
pacientes selecionados, o trabalho objetiva com isto observar a relação saúde-doença e os fatores ambientais envolvidos. Com isto, o estudo servirá
de subsídio para possíveis programas de saúde do município, visto que o mesmo carece de investigações de tal natureza.
Aluno: Andressa Onofre Simon

Curso do aluno: Farmácia

Situação: IC/ESTADO

Título UTILIZAÇÃO DO ÓLEO RECICLADO NA PRODUÇÃO DE SABÃO EM BARRA COM CAPIM LIMÃO PARA USO VETERINÁRIO
E-mail: marilen@live.estacio.br
Docente orientador: Marilen Pires

RESUMO
Ao discutir sustentabilidade e atitudes sustentáveis, faz-se necessário encontrar maneiras de colaborar com esta iniciativa.Reutilizar o óleo de cozinha
descartado é uma delas, uma vez que, os danos causados pelo descarte incorreto do óleo são extremamente prejudiciais ao meio ambiente e seus
ecossistemas, utiliza-lo na produção de sabonete é uma medida barata e de fácil realização. Com o propósito de criar um sabonete para uso
veterinário, fazendo uso do óleo reciclável, encontrou-se como alternativa o uso do óleo essencial de citronela, que além de funções calmantes e
analgésicas, também é um excelente repelente de insetos, além de prevenir e exterminar carrapatos que prejudicam rebanhos. O uso de sabonete
veterinária a base de citronela auxilia na prevenção de ferimentos nos animais, evitando infecções. Para a fabricação do sabonete, o óleo reciclado a
ser utilizado será proveniente dos restaurantes do Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina. O óleo essência de citronela será extraído a
partir da planta Capim-limão no laboratório da Instituição de Ensino. Para a realização do mesmo as formulações e técnicos de extração serão
embasadas em pesquisas bibliográficas.
Aluno: Barbara Cristina Dalsasso Côrte

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA E QUALIDADE DE VIDA NO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA DE PARKINSON
E-mail: jackson.gullo@estacio.br
Docente orientador: Jackson da Silva Gullo

RESUMO
O projeto de estruturação do grupo de pacientes que fazem parte do grupo de indivíduos que recebem o tratamento fisioterapêutico duas vezes por
semana na Clínica de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Sá de SC. O procedimento de aplicação do instrumento para verificar a qualidade
de vida dos pacientes do grupo de tratamento e seleção dos pacientes do município de São José – SC que farão parte do grupo controle.
Aluno: Francielle Linhares Martins

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: IC/ESTADO

Título ANÁLISE DOS GANHOS FUNCIONAIS EM MEMBRO SUPERIOR PARÉTICO DE INDIVÍDUOS COM HEMIPARESIA PÓS AVE TREINADOS COM
EXERCÍCIOS ORIENTADOS À TAREFA.
E-mail: jackson.gullo@estacio.br
Docente orientador: Jackson da Silva Gullo

RESUMO
Embora haja algum grau de recuperação motora após o Acidente Vascular Encefálico (AVE), muitos indivíduos permanecem sem uso funcional do
membro superior (MS), mesmo na fase crônica. Nesse contexto, surge o treino bilateral com feedback visual através do espelho, que vem mostrando
resultados promissores, apesar de poucos estudos utilizando esta abordagem de tratamento. O objetivo deste estudo será analisar os efeitos do
Treino com o Espelho utilizando tarefas bilaterais simétricas e progressão sistematizada sobre a qualidade do movimento e a função do MS parético
em indivíduos com hemiparesia crônica.
Aluno: Gabrieli Pavani Bertão
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Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES
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Título AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS IDOSOS RESIDENTES EM UMA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ POR MEIO DE EXERCÍCIO
CINESIOTERAPÊUTICO
E-mail: rugal_7@yahoo.com.br
Docente orientador: Renato Claudino

RESUMO
O projeto pretende Investigar as características biopsicossociais dos idosos institucionalizados e traçar os níveis de funcionalidade, físico funcional e
motor global do idoso institucionalizado por meio de escalas funcionais que mensuram equilíbrio e estático e dinâmica, destreza manual e cognição.
Promover a prática da atuação fisioterapêutica por meio de exercícios cinesioterapêuticos em sua plenitude na avaliação e tratamento das mais
diversas alterações e patologias dos idosos institucionalizados.
Aluno: Ellen Kátia Ackermann

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO MUSCULAR E FLEXIBILIDADE DE INDIVIDUOS IDOSOS RESIDENTES DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ POR MEIO DE EXERCICIOS
CINESIOTERAPÊUTICOS
E-mail: rugal_7@yahoo.com.br
Docente orientador: Renato Claudino

RESUMO
O processo de envelhecimento traz consigo, alterações morfológicas e funcionais como déficits no uso das estratégias de ajustes posturais: os ajustes
posturais antecipatórios (APAs) e ajustes posturais compensatórios (APCs). Essas estratégias são a capacidade de um indivíduo em responder com
eficácia a uma provável perda de equilíbrio. Embora, a dificuldade no equilíbrio em idosos seja conhecida, estudos sobre as estratégias de ajuste
postural frente a perturbações externas da postura associados à prática de atividade física nessa população ainda são escassos.
Aluno: Osmar Edson de Souza

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: IC/ESTADO

Título MÉTODO DE PILATES COMO PROMOÇÃO DA SAÚDE DO DOCENTE EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
E-mail: rugal_7@yahoo.com.br
Docente orientador: Renato Claudino

RESUMO
O projeto tem o intuito de inserir o Método Pilates na rotina dos professores por meio de exercícios com princípios em respiração, concentração,
controle corporal, flexibilidade, equilíbrio, percepção, desenvolvimento de força e resistência muscular. Além dos exercícios serem exercícios de baixo
impacto, combinam os movimentos do corpo com o controle da respiração, promovendo o trabalho da musculatura profunda do abdômen e da
coluna, facilitando o equilíbrio e o alinhamento da postura. Esse trabalho irá estimular a consciência corporal global, aliviar as dores, entre outros
benefícios. O projeto desenvolverá orientações relacionadas a saúde do trabalho, promoção de uma melhor qualidade de vida e reabilitação física.
Aluno: Ruth Magalhães Meira

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: IC/ESTADO

Título PSICOMOTRICIDADE: UM ESTUDO DE CASOS COM CRIANÇAS ESPECIAIS RESIDENTES EM SJ/SC
E-mail: patriciavmartins01@yahoo.com.br
Docente orientador: Patrícia Vieira Martins

RESUMO
A psicomotricidade nos possibilita analisar o sujeito, neste caso específico -as crianças, através do seu corpo em movimento e sua relação com o
mundo. Podemos analisar o lado cognitivo e afetivo destas crianças, buscando compreender como são seus movimentos, seu lado intelectual e
afetivo. O projeto sofreu algumas alterações pois não faremos mais a pesquisa com crianças, e sim, com as professoras da educação infantil. Não
faremos esta pesquisa analisando o desenvolvimento motor destas crianças pois não teremos tempo hábil para isso. Faremos uma pesquisa de campo
com as professoras que atuam na educação infantil, sobre o conhecimento que elas possuem sobre as etapas do desenvolvimento motor das crianças
com idade máxima de 12 meses.
Aluno: Rafaela Bennett Lippstein

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: IC/ESTADO

Projeto(s) do curso: Nutrição
Título AVALIAÇÃO DA OFERTA DE GORDURAS SATURADAS NAS MERENDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA ESTADUAL EM
FLORIANÓPOLIS
E-mail: patricia.acioly@estacio.br
Docente orientador: Patrícia Lovatel Acioly

RESUMO
A presente pesquisa presente consiste em um estudo descritivo de corte transversal. A pesquisa será desenvolvida em uma escola estadual da rede de
ensino público em Florianópolis, SC. A amostra será constituídas em escolares de 10 a 14 anos, de ambos os sexos, em um primeiro momento será
avaliado o cardápio de 30 dias da instituição de ensino, onde será verificada a presença de alimentos fonte de gordura saturada. No segundo
momento será aplicado um questionário de frequência alimentar, contendo alimentos fontes de gordura saturada identificados no cardápio de 30 dias
por porção. Também será avaliado no questionário a sua frequência de consumo constados no APÊNDICE x. Estes dados serão categorizados em
Sempre, Consumo Regular, Consumo Esporádico e Não consumo, e serão comparados com as recomendações dietéticas propostas pela DRI (2002).
Posterior à coleta de dados os resultados serão apresentados e tabulados em forma de gráficos e/ou tabelas segundo o programa Microsoft Excel
2010. Com esta analise será possível verificar a adequação do consumo de gordura saturada. Após a categorização, será avaliado se os alimentos
propostos no cardápio atendem as normas do PNAE.
Aluno: Bruna Borba Fiala

Curso do aluno: Nutrição

Situação: IC/ESTADO

Título AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE MICRORGANISMOS NO AR INTERIOR DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS EM SJ/SC
E-mail: anaramos@live.estacio.br
Docente orientador: Ana Paula Dores Ramos

RESUMO
A qualidade do ar no ambiente onde se vive ou trabalha pode ter efeitos potenciais sobre a saúde humana. Há fortes indícios de que, em muitas
partes do mundo, os lares, escolas e locais de trabalho estão fortemente contaminados com contaminantes biológicos transmitidos pelo ar. O homem
moderno passa grande parte do tempo, em ambientes fechados e, como a maior parte do ar inalado é o ar contido nesses ambientes,
monitoramentos e estudos sobre a qualidade desse ar são sumamente importantes. O objetivo deste trabalho de pesquisa é avaliar o nível de
contaminação por microrganismos, no ar interior, predominantes nas casas de edifícios residenciais no município de São José-SC.
Aluno: Joaquin Miguel Schmidt
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Curso do aluno: Nutrição

Situação: IC/ESTADO
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Título AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS MINIMAMENTE PROCESSADOS PRONTOS PARA CONSUMO
COMERCIALIZADOS NA GRANDE FLORIANÓPOLIS
E-mail: robertajulianoramos@yahoo.com.br
Docente orientador: Roberta Juliano Ramos

RESUMO
Avaliar a qualidade microbiológica, físico-química e rotulagem nutricional de alimentos minimamente processados comercializados em Fpolis, através
da contagem total de bolores e leveduras e contagem de Coliformes a 45 ºC pelas metodologias descritas no APHA, 2001, verificação da adequação da
temperatura de comercialização de quatro diferentes vegetais minimamente processados prontos para o consumo: salada de frutas, saladas mistas
prontas para o consumo, alface e tempero verde picado, além da adequação da rotulagem nutricional. A pesquisa será realizada no período de
setembro de 2014 a agosto 2015, e serão analisadas amostras comercializadas em diferentes períodos do ano, com temperatura ambiente abaixo e
acima de 25°C, buscando relacionar a variação de temperatura com a qualidade microbiológica destes vegetais, e condições de comercialização dos
mesmos. Espera-se com esta pesquisa avaliar a qualidade higiênico sanitária e adequação à legislação de rotulagem destes vegetais minimamente
processados previamente higienizados e prontos para o consumo.
Aluno: Diana Tomasi Alves

Curso do aluno: Nutrição

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Psicologia
Título ANÁLISE DO IMPACTO DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÁ DE SANTA CATARINA
E-mail: alex.lodetti@gmail.com
Docente orientador: Alex Simon Lodetti

RESUMO
O presente projeto de pesquisa visa compreender a população atendida pelo Serviço de Psicologia Aplicada do Centro Universitário Estácio de Sá de
Santa Catarina. Assim como analisar o impacto que a implementação de tal serviço produziu nas pessoas que dele fazem uso cotidianamente. Para
tanto esta pesquisa pretende realizar uma análise que parte de observações participantes na prática cotidiana do serviço e da coleta de dados dos
atendimentos individuais, grupais e familiares que são realizados no âmbito dos estágios em psicologia clínica conduzidos no serviço. Estes dados
serão então analisados estatisticamente e criticamente de forma a produzir uma noção mais completa de que possibilidades de melhorias são
necessárias para um melhor atendimento da população assim como revelar qual a amplitude dos serviços prestados para a comunidade.
Aluno: Karlla Da Silva Campos

Curso do aluno: Psicologia

Situação: IC/ESTADO

Aluno: Francielli Fagundes

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Título AUFKLARUNG E TEMPO PRESENTE: ONTOLOGIA HISTORICA DE NOS MESMOS EM FOUCAULT E EM KANT
E-mail: diazsoler@gmail.com
Docente orientador: Rodrigo Diaz de Vivar y Soler

RESUMO
O estudo teórico sobre a ética do cuidado de si em Michel Foucault, fazendo um diagnóstico histórico dessas práticas de si, e suas reflexões à tentativa
de situar as ressonâncias desse cuidado na contemporaneidade, particularmente na experiência histórica e ontológica da amizade como modo de
vida, sendo necessário romper com o conceito de subjetividade pautado na abstração, em defesa de uma ética do sujeito respaldada em valores
concretos, permitindo, assim, que criemos rotas de fuga, permitindo-nos novos modos de viver e pensar a nós mesmos
Aluno: Roberto Carvalho

Curso do aluno: Psicologia

Situação: IC/ESTADO

Título DE CACUMBI A QUILOMBOS (RE) EXISTÊNCIA NEGRA EM SÃO JOSÉ DA TERRA FIRME: MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NEGRAS, SOCIABILIDADE E
PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO
E-mail: edeluk@gmail.com
Docente orientador: Edelu Kawahala

RESUMO
A pesquisa proposta se configura como um importante mapeamento de uma manifestação da cultura negra no município de São José- SC., mais
precisamente, realizar um mapeamento histórico do cacumbi do Capitão Pedro Leite e como se davam as relações em torno desta manifestação
cultural. A pesquisa se dará em parceria com o Projeto SOS Racismo do Centro Universitário Estácio de Sá, com a Fundação Municipal de Cultura e o
INCT-Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Brasil Plural. A metodologia da pesquisa será documental, sendo dividida em dois momentos: No
primeiro, faremos leituras sobre relações raciais e metodologias de pesquisa. No segundo momento, será realizada uma análise os documentos de
“primeira mão” (documentos de arquivos, igrejas, sindicatos, instituições etc.), em arquivos da Fundação de Cultura de São José, arquivos de jornais,
pesquisa fotográfica a partir de fotos nos arquivos oficiais da Prefeitura de São José e em acervos particulares, de pessoas contemporâneas ao
cacumbi. Após estas análises, será possível articular as questões de cultura, relações raciais e Psicologia Social.
Aluno: Deborah Christêllo Nazário

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/IES

Título PERSPECTIVA POLICIAL SOBRE GÊNERO COM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA
E-mail: alex.lodetti@gmail.com
Docente orientador: Alex Simon Lodetti

RESUMO
O tema foi pensado após a leitura sobre gênero em questões de violência e o convívio em ambiente policial, onde casos concretos são vistos e ouvidos
pelos agentes. Procura-se, com a temática, traçar uma linha entre a visão policial e os fatos denunciados, apontando nos mesmos características que
possam ser comparadas com pontos problematizados nas relações de poder no cenário doméstico. Para tanto se faz nenessario analisar como os
policiais civis da região da Grande Florianópolis compreendem a influência da questão de gênero durante os atendimentos às vítimas de violência
doméstica .
Aluno: Richelle Matias Martins

Curso do aluno: Psicologia

Título VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR - PEDOFILIA
Docente orientador: Rodrigo Diaz de Vivar y Soler

Situação: PIBIC/IES

E-mail: diazsoler@gmail.com

RESUMO
A violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes constitui-se um problema de saúde pública, podendo apresentar-se sob diversas formas. Este
estudo apresenta como objetivo: identificar a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes. Estudo descritivo, de natureza qualitativa, a coleta
de dados se dará após aprovação pelo CEP/FESSC, por meio de entrevista semiestruturada. Sobre o entendimento sobre violência intrafamiliar;
entendimento sobre violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes e tipos de violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes.
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Aluno: Rudnei Martins Coelho

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Tecnologia da Informação
Projeto(s) do curso: Jogos Digitais
Título APLICABILIDADE DOS GAMES NAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO A DISTÂNCIA
Docente orientador: Clodomir Coradini

E-mail: clodomir.coradini@estacio.br

RESUMO
Com a popularização dos dispositivos móveis, o mercado vem se movimentando bastante, com grandes inovações, como os smartphones e Tablets.
Surge a tecnologia Touchscreen, que é uma nova maneira de interagir com esses aparelhos. Para administrá-los, uma das empresas mais conceituadas
no mundo atualmente entra na disputa de sistemas operacionais moveis, a Google, com o lançamento do Google Android. Hoje é um dos mais
utilizados no mundo, possuindo vantagens como, ser multitarefa, código aberto, compatibilidade em diversos aparelhos de marcas distintas. Desta
forma o estudo pretende avaliar a usabilidade do sistema operacional Android frente aos seus concorrentes mais diretos, tendo como parâmetro o
ambiente de Jogos Digitais.
Aluno: Lucas Zandomenico Roesler

Curso do aluno: Jogos Digitais

Título UM ESTUDO SOBRE GAMES MOBILE E SEUS SISTEMAS OPERACIONAIS
Docente orientador: Clodomir Coradini

Situação: PIBIC/IES

E-mail: clodomir.coradini@estacio.br

RESUMO
No mundo globalizado os games eletrônicos estão ganhando cada vez mais espaço e já são considerados uma nova revolução na mídia do
entretimento. Uma prova disso é que está entre os setores que mais cresceu nos últimos 5 anos. Neste contexto merece atenção especial a produção
de games em plataforma móbile, já que o rápido avanço da tecnologia mundial coloca ao alcance dos usuários aparelhos celulares com qualidade
gráfica de alta resolução e que estimulam a produção de jogos móbile. É importante lembrar que no desenvolvimento de games para este tipo de
plataforma há profissionais e uma seqüência de ações, que interconectadas resultam na produção final do jogo. Assim, este projeto de pesquisa tem
como tema o estudo das etapas dos processos que norteiam o desenvolvimento de jogos mobile e seus ambientes.
Aluno: Ruan Amorin Fernandes

Curso do aluno: Jogos Digitais

Situação: IC/ESTADO

Projeto(s) do curso: Redes de Computadores
Título O PROTOCOLO IPV6 E SUA TRANSIÇÃO
Docente orientador: Claudio Piccolo Fernandes

E-mail: claudio.picollo@estacio.br

RESUMO
Seja na internet, nas redes particulares que vemos hoje nas empresas ou mesmo nas residências, o protocolo de comunicação usado pelos
computadores chama-se IP (Internet Protocol). Criado no fim dos anos 70, o protocolo IP tem como função possibilitar a interligação de duas
ou mais redes separadas. Com raríssimas exceções, praticamente todas as redes do mundo acabaram, de uma forma ou de outra, sendo
conectadas entre si e foi essa comunhão de redes que acabou formando o que conhecemos hoje. O problema é que, a cada dia, mais e mais
dispositivos são ligados à internet (PCs, servidores, smartphones, tablets, etc) e, por conta disso, o número de endereços IP disponível em sua
versão atual (IPv4) está acabando. O Internet Protocol Version 6 (IPv6), além de solucionar estes problemas de endereçamento IP, suporta
também novas funcionalidades, tais como: mobilidade, melhor desempenho, características de segurança superiores e suporte a aplicações
multimídia em tempo real. O objetivo deste trabalho é demonstrar os aspectos básicos do IPv6, diferenciando-o do Internet Protocol Version 4 (IPv4)
e destacando-se pelas características que são próprias desta versão; faz-se ainda uma discussão sobre hierarquia, arquitetura e modos de
endereçamento e questões referentes a roteamento e cabeçalho.
Aluno: Javan Henrique Marques De Lima

Curso do aluno: Redes de Computadores

Título REDUNDÂNCIA DE SERVIÇOS E ATIVOS DE TI EM REDES CORPORATIVAS
Docente orientador: Claudio Piccolo Fernandes

Situação: IC/ESTADO

E-mail: claudio.picollo@estacio.br

RESUMO
Muitas das redes corporativas que possuem serviços críticos utilizados pelo negócio requerem a aplicação de redundância. Além da redundância deve
ser definido um plano de contingência, na qual muitas empresas não possuem. Estes serviços são suportados por ativos de rede, porém os ativos
podem apresentar falhas, mesmo assim, o serviço de TI deve ser mantido em funcionamento para que não haja nenhuma perda significativa para o
negócio. Razão pela qual deve ser definido um plano de contingência para cada rede específica e que sejam projetadas para oferecer serviços que
tenham alta disponibilidade, considerando o custo versus o retorno que o investimento irá trazer para o negócio, principalmente quando se trata de
caráter crítico.
Aluno: Rodrigo Hansen Coelho

Curso do aluno: Redes de Computadores

Título SEGURANÇA DE DADOS EM REDES VEICULARES
Docente orientador: Clodomir Coradini

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: clodomir.coradini@estacio.br

RESUMO
Este projeto de estudo tem como finalidade tratar em questões relativas a utilização de sistemas embarcados, que se baseiam em sensores, que fazem
com o que o veículo possa detectar sinais no ambiente e informar ao condutor suas ações posteriores. Desta forma o estudo de soluções em rede para
atender essa necessidade merece nossa atenção e é, portanto o objeto deste estudo. Os sistemas de comunicação entre os veículos formam as “redes
veiculares”. Essas redes permitem a conexão de dados em rede entre os veículos ou entre o veículo e a infraestrutura de rede fixa, disponibilizada às
margens das vias. O diferencial desta rede é que seus nós apresentam alta mobilidade e trajetórias que acompanham os limites das vias públicas de
acesso. Percebe-se que as redes veiculares encontram desafios para que seja adotada em larga escala. Entre eles, a alta mobilidade dos nós (ou seja,
os veículos), o dinamismo dos cenários e a escalabilidade em termos do crescimento do número de veículos e a perda de sinal durante a transmissão
de dados. O estudo propõe apresentar as características das redes veiculares, seus principais desafios e os avanços científicos desenvolvidos na área.
Aluno: Edson Geci Dias

ESTÁCIO SANTA CATARINA

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: IC/ESTADO
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Título UM ESTUDO SOBRE REDES SEM FIO E SUA SEGURANÇA
Docente orientador: Claudio Piccolo Fernandes

E-mail: claudio.picollo@estacio.br

RESUMO
A cada ano, as redes móveis sem fio vêm apresentando uma forte elevação de sua popularidade. O aumento da capacidade de processamento e
armazenamento dos dispositivos móveis – que reunidos a aplicações capazes de oferecer boa interatividade entre hardware e software – têm
contribuído com a popularização destas. As redes sem fio possuem vulnerabilidades específicas, associadas principalmente à transmissão pelo ar
como meio de comunicação e à ausência de infraestrutura. Este trabalho aborda os principais conceitos e características de uma rede sem fio
(wireless), com ênfase no padrão IEEE 802.11, que trata das redes locais sem fio (WLAN). São apontados os métodos de segurança, as fragilidades e
vulnerabilidades desse tipo de rede, bem como apresenta as características e peculiaridades destas redes mostrando seus riscos, a sua utilização com
maior segurança e os principais tipos de ataques a estas redes.
Aluno: Ramon Rodrigo De Oliveira

ESTÁCIO SANTA CATARINA

Curso do aluno: Redes de Computadores

Situação: IC/ESTADO
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Educação e Licenciatura
Projeto(s) do curso: Letras
Título A LITERATURA COMO INSTRUMENTO FACILITADOR DA CONSCIÊNCIA ÉTNICA E SOCIAL: TRABALHANDO COM MONTEIRO LOBATO
E-mail: alpedrazzi@uol.com.br
Docente orientador: Ana Lucia Pedrazzi

RESUMO
Ao trabalhar temas verossímeis, universais e atemporais, a Literatura torna-se ferramenta mobilizadora para além dos conhecimentos culturais e
linguísticos, porquanto da reflexão e, inclusive, da transmissão e aderência de valores sociais, morais, étnicos e familiares. Deste modo, o estudo de
textos literários na Educação Básica contribui para com o trabalho de desenvolvimento da cidadania e, por que não dizer, da formação intelectual
contra qualquer forma de racismo social e étnico.Sabemos que crianças e adolescentes não nascem racistas, mas comparalhando de uma sociedade
que se comporta como tal, tendem a aderir ao preconceito. Cabe à escola, portanto, - em trabalho conjunto à família e à sociedade, ou, na lacuna que
estas apresentarem - a construção de uma pedagogia que prepare o aluno para a cidadania, a civilidade e a humanidade, respeitando conceitos
étnicos de valores, crenças e costumes.Desta forma, emerge deste trabalho um estudo comparaavo entre textos literários brasileiros que venha a
contemplar tais aspectos e que posicione o futuro profissional de Letras como mediador entre o literário e o real, proporcionando a seus discentes
sensos críaco, humanísaco e social especialmente quanto a qualquer discriminação de mesma ordem.Inicia-se o projeto em evidência com o
levantamento de aspectos associados à discriminação racial e social brasileira, e pesquisa bibliográfica. A seguir, dá-se a escolha de obras de Monteiro
Lobato, escritor brasileiro de literatura infanto-juvenil, que elucidem as questões acima. A partir da análise textual, temática e interpretativa dos livros
selecionados, e do levantamento de mensagens subliminares que dão apoio ao projeto, elabora-se, por fim, um estudo comparativo que traz à tona
valores humanísticos comuns tratados nas obras e que servirão de apoio ao futuro professor de Língua e Literatura Portuguesa, não apenas como
mero transmissor de conhecimentos linguísticos, históricos e sociais, mas também como um bem instrumentado mediador crítico e humanitário.
Aluno: Natália Costa Figueira

Curso do aluno: Letras

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Noêmia Rocha da Silva

Curso do aluno: Letras

Situação: PIBIC/Voluntário
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Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Gestão de Recursos Humanos
Título O PROCESSO DE APOSENTADORIA DO TRABALHADOR: PROCEDIMENTOS E LEGISLAÇÃO
E-mail: pirespradohistoriador@bol.com.br
Docente orientador: André Pires do Prado

RESUMO
O presente projeto tem por objetivo estudar o processo de aposentadoria do trabalhador após o vencimento de seu tempo de serviço ou qualquer
outro motivo que o leve a esse status. Para isso, busca dialogar com a legislação trabalhista e previdenciária, buscando compreender o que as leis
determinam e a forma como normatizam esse processo, do início ao fim.
Aluno: Priscila David Lino

Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos

Título TÉCNICAS DE SELEÇÃO DE PESSOAS
Docente orientador: André Pires do Prado

Situação: PIBIC/Voluntário

E-mail: pirespradohistoriador@bol.com.br

RESUMO
O presente projeto visa investigar alguns procedimentos utilizados por empresas em sua fase de seleção e contratação de pessoas. A ideia é detectar,
num possível estudo de caso, formas eficazes que uma empresa pode utilizar para empregar novos funcionários, levando em conta essas estratégias
inteligentes, dinâmicas, e objetivas recrutamento, visando a observar qualidades, capacidades e virtudes dos futuros funcionários.
Aluno: Carolina dos Remédios

Curso do aluno: Gestão de Recursos Humanos

Situação: PIBIC/Voluntário

Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título INFLUENCIA DO TEMPO DO DIA NO ÍNDICE DE FADIGA DURANTE UM TESTE DE PESISTÊNCIA MUSCULAR
E-mail: danielmcrespilho@hotmail.com
Docente orientador: Daniel Maciel Crespilho

RESUMO
O corpo humano tem a capacidade de se adaptar a variadas condições, essa característica foi adquirida ao decorrer da evolução. Entretanto quando
se trata do desempenho físico, o corpo sofre influencias do ambiente ao decorrer do dia, estas influencias são sentidas devido ao ritmo biológico
(WEINECK, 2000, MINATI, 2006).A maioria das funções biológicas estão sujeitas a evoluções rítmicas. Como no relógio, podem-se diferenciar
períodos de segundos, minutos, horas e ainda de dias, meses e anos. (WEINECK, 2000). Ao longo de 24 h o ritmo biológico oscila entre os períodos do
dia, as alterações no corpo obedecem a um padrão de sono vigília (ciclo circadiano). Devido às variações fisiológicas sofridas ao decorrer do dia que
determinam o melhor rendimento, torna-se evidente a necessidade de verificar o rendimento físico em diferentes períodos do dia para que se
determine então o melhor horário de treinamento.Desta forma o objeavo do presente estudo foi veriﬁcar o efeito do tempo do dia no índice de
fadiga determinado em testes de desempenho motor no exercício de supino reto.
Aluno: Tiago Aparecido de Souza

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Edilson Roque da Cruz

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maykon Palácios Miliani

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Evelin Gabriela Henke

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Geisa Franco Rodrigues

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/Voluntário

Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM ÚLCERAS VENOSAS E SEUS SIGNIFICADOS
E-mail: janasilva18@yahoo.com.br
Docente orientador: Janaína da Silva

RESUMO
As úlceras venosas são causadas por insuficiência venosa, ou seja, a uma inapetência das válvulas venosas o que resulta em hipertensão venosa e
edema. O acúmulo de sangue nas pernas causa o extravasamento de líquidos e moléculas para o tecido intersticial, que interfere nas trocas de
oxigênio e nutrientes. Objetivos: Buscar na literatura nacional e internacional de pesquisas sobre os cuidados de enfermagem em pacientes de ferida
crônica de etiologia venosa e Analisar o significado de ser portador de uma ferida crônica, suas complicações no cotidiano e a importância do
enfermeiro nesse processo. Metodologia: Será por meio de estudo prospectivo, longitudinal ao longo do período de 1 ano, de agosto de 2014 a julho
de 2015 com 3 pacientes portadores de ferida crônica de etiologia venosa, com acompanhamento semanal no projeto de extensão de estomias e
feridas na Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos. Este estudo apresenta importância em sua execução pois busca analisar a experiência do paciente
com úlcera venosa, as complicações e os cuidados de enfermagem pelo enfermeiro principalmente, pois este profissional deve não somente orientar
acerca do tratamento, mas no ensino do autocuidado na prevenção de lesões e complicações, orientação de atividades físicas e avaliação nutricional.
A importância de diagnosticar precocemente possíveis complicações e encaminhamento a profissionais de enfermagem especializados em feridas
como a enfermeira estomaterapeuta, se faz necessário no desenvolvimento de habilidades do futuro profissional, com impacto positivo na
recuperação e reabilitação do paciente.
Aluno: Marco Antônio da Silva Freitas

FAESO

Curso do aluno: Enfermagem

Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título COMPORTAMENTO RESPIRATÓRIO NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO DE CIRURGIA ABDOMINAL ALTA
E-mail: elisianetm@gmail.com
Docente orientador: Elisiane Tonon

RESUMO
O manejo cirúrgico e o uso da anestesia geral provocam efeitos negativos sobre o sistema respiratório (Pinheiro, 2010), contribuindo para o
aparecimento de complicações pós-operatórias como, atelectasias, redução da capacidade residual funcional e alterações nos movimentos do
diafragma (Galas et al.,2007 e Lunardi et al., 2012), sendo, portanto, essencial uma avaliação cardiorrespiratória detalhada por meio de testes de
função respiratória (Moderno, Moderno e Serri, 2012) , visto que ao identificar as possíveis complicações pulmonares pós-operatórias torna-se mais
fácil e seguro elaborar uma conduta de tratamento fisioterápico adequada, bem como mostrar a importância da fisioterapia respiratória como recurso
preventivo dessas complicações por meio do condicionamento cardiorrespiratório. O objetivo do presente estudo foi avaliar o comportamento da
função pulmonar no pré e pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia abdominal alta. O estudo será realizado no hospital da Unimed, situado a
avenida Choso Misato, 120, Fazenda Chumbeada na cidade de Ourinhos-SP. Participarão do estudo pacientes candidatos a cirurgia abdominal alta
eletiva, de ambos os sexos que não possuam qualquer tipo de doenças respiratórias, cardíacas, transtornos psiquiátricos, obesidade e maiores de 18
anos e que tenham autorizado o procedimento anteriormente por meio da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Aqueles que não
atenderem a esses critérios serão excluídos da pesquisa. Será realizada uma avaliação inicial contendo anamnese, sinais vitais, exame físico pulmonar
e cardíaco. A avaliação específica da função pulmonar ocorrerá em dois momentos, no pré e pós-operatório, por meio dos seguintes procedimentos:
Manovacuometria, Espirometria, Peak flow e Cirtometria. Posteriormente, esses dados serão organizados em tabelas para que receba o adequado
tratamento estatístico.
Aluno: Matheus José Alonso Palugan

FAESO

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título GRUPO DE ESTUDOS CRIMINAIS (GECRIM)
Docente orientador: Fernando Antonio da Silva Alves

E-mail: fernando_antonio_alves@hotmail.com

RESUMO
Questionar até que ponto são eficazes as medidas despenalizantes previstas na Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), em relação ao usuário e dependente
de drogas ilícitas, e quais alternativas podem ser colocadas nesse contexto, na perspectiva de uma intervenção penal mínima ou mesmo de uma
supressão penal num viés abolicionista, tendo em vista o consequente processo de estigmatização do narcodependente, diante de um sistema
criminal seletivo e da desigualdade de tratamento entre os menos abastados e os mais abastados socialmente, na realidade do consumo de
substâncias psicotrópicas e alteradoras de estados de consciência.
Aluno: Mikaelle Thaisa da Costa

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: José Felipe dos Santos

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Amanda Raissa Sena Victor Lima

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Docente orientador: Maria José da Silva

E-mail: josirn@gmail.com

RESUMO
A informática atualmente é essencial em todos os seguimentos da sociedade. As empresas de contabilidade no intuito de ofertarem serviços de
melhor qualidade e de forma mais rápido passaram a investir em Tecnologia da Informação. A informática, segundo Oliveira (2006), oferece inúmeras
funcionalidades, que se entendem desde simples lançamentos de movimentação até mesmo geração e interpretação de relatórios. Além disso, o
autor afirma que computação agregou valores como segurança, confiabilidade e rapidez na informação. Percebe-se, desta forma, que a evolução das
Tecnologias tornou-se um fator imprescindível ao bem-estar das empresas, onde estas, para atenderem de maneira satisfatória o mercado vêm
utilizando recursos tecnológicos com o objetivo de conseguir benefícios estratégicos na qualidade e produtividade de suas operações. Assim, o
objetivo deste trabalho é entender os fundamentos da tecnologia da informação no cenário atual e as perspectivas das facilidades da informática no
desempenho da função de auditor.
Aluno: Alex Lúcio Rodrigues

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Ana Patrícia Freitas do Nascimento

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Demmys Cavalcante B. Faheina

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Edilma Nascimento Morais

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Géssica Larissa da Costa Morais

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Karina Xavier de Moura

Curso do aluno: Ciências Contábeis

Situação: PIBIC/Voluntário
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Saúde
Projeto(s) do curso: Farmácia
Título PREVALÊNCIA DE DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL EM ADULTOS RESIDENTES EM ÁREA URBANA DE CAMPO GRANDE, MS,
BRASIL
E-mail: ciela.gimenes@estacio.br
Docente orientador: Ciela Carla Tomaz Gimenes

RESUMO
O objetivo principal consiste em obter dados epidemiológicos sobre diabetes e hipertensão no Estado, um dos seis estados que não dispõem desta
variável para direcionar políticas de saúde e cuidados especiais a grupos de paciente de doenças crônicas. Ainda, no intuito de inserir a Faculdade
Estácio de Sá, no grupo de IES que se preocupam e se comprometem com a saúde e a qualidade de vida dos indivíduos, a publicação de dados
epidemiológicos sobre doenças crônicas reafirma este compromisso.
Aluno: Micheli Taiz Ferreira Rossignolo

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Talita Cristina Silva Pacifico

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Alissa Sandrelle de Sousa Xavier

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Mayara Rios Pereira

Curso do aluno: Farmácia

Situação: PIBIC/Voluntário
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Saúde
Projeto(s) do curso: Psicologia
Título LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM
Docente orientador: Erick Rôsa Huber

E-mail: erick.huber@gmail.com

RESUMO
O projeto em tela, tem como objetivo prestar atendimento psicoterápico para crianças com dificuldade de aprendizagem; este atendimento orientado
pelo professor em questão, permitirá aos alunos relacionados e outros que poderão vir a participar do projeto: 1 - participação em atividades
especializadas em intervenção, com vistas à superação das dificuldades de aprendizagem destas crianças e; 2 - treinamento de pais para a
generalização de aprendizagem em outros contextos.Serão atendidas um conjunto de 10 crianças entre 2 e 10 anos de idade, bem como os pais das
mesmas. Todos os atendimentos realizados à crianças e pais e/ou responsáveis, serão acompanhados pelo professor supervisor e contará com a
assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido. Obs.: Será de fundamental importância para o desenvolvimento da pesquisa, as recentes
instalações na Unidade do Laboratório de Observação do curso de Psicologia.
Aluno: Ivoni Aparecida Ferreira Matos

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Título UM ESTUDO DE CASO DE VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA ATENDIDAS NO CEVAM
E-mail: astrogildo@live.estacio.br
Docente orientador: Astrogildo Naves de Carvalho

RESUMO
O projeto pretende analisar aspectos subjetivos (afetivos) e cognitivos da violência doméstica (física e psicológica) em mulheres atendidas no Centro
de Valorização da Mulher em Goiânia no período de agosto de 2014 a agosto de 2015. Visa tambem avaliar o impacto da violência (rsica e
psicológica) na expressão da afeavidade através do exame de Roscharch.Qaunto aos objeavos especiﬁcos, o projeto visa:Analisar os efeitos da
violência domésaca sobre a memória semânaca;Analisar os efeitos da violência domésaca sobre a memória procedural (visuo espacial);Analisar as
respostas de cor das víamas violência domésaca (rsica e psicológica) em mulheres, atendidas no CEVAM.Analisar as respostas de movimento
humano no exame de Roscharch.
Aluno: Nathália Schwenk Marques

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Karoline Silva Nascimento

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Luciana Tedesco Andreazza Costa

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Patrícia Alves de Aguiar

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Patrícia Gonçalves Lemos

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Maria Ecioneide Gomes dos Santos

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário

Aluno: Sildete Rodrigues Leite Pinto

Curso do aluno: Psicologia

Situação: PIBIC/Voluntário
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título ANÁLISE DA LEI MARIA DA PENHA A PARTIR DO ESTUDO DO PERFIL DO HOMEM AGRESSOR
E-mail: enyborgognoni@hotmail.com
Docente orientador: Eny Ribeiro Borgonhone

RESUMO
O referido projeto de pesquisa tem especial relevância social à medida que atinge diretamente todos os envolvidos como a mulher, o homem, os
filhos e familiares, mas não apenas, atinge também vizinhos e a sociedade do entorno da violência, causando insegurança social, no que afeta, por sua
vez, toda a sociedade, causando perda de vidas, de produtividade, de cidadania. O assunto é polêmico, velado pela cultura patriarcal e machista
enraizada do país. Apesar das mulheres terem avançado em níveis de escolaridade, em demonstrar a igual capacidade em exercer as mais diversas
profissões, ainda hoje há uma clara desvantagem da mulher na sociedade, subjulgada muitas vezes pelos companheiros, maridos, namorados, chefes,
desembocando na violência.
Aluno: Carlos Vinicius Ribeiro Freitas

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Título DIREITOS HUMANOS DO ESTRANGEIRO: UMA ANÁLISE DO DIREITO DE INGRESSO NO BRASIL.
E-mail: prof.fabianemachado@hotmail.com
Docente orientador: Fabiane Machado Barbosa

RESUMO
O referido projeto busca investigar as políticas públicas direcionadas a imigração de trabalhadores, em seu “exílio voluntário”, na busca por melhores
condições de vida, dado que a dissipação das fronteiras representa um grande desafio para o próprio capitalismo no mundo globalizado.
Aluno: Josue Patuzzi Rezende

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Título MASCULINIDADE E PATERNIDADE: UMA ABORDAGEM DE GÊNERO A LUZ DA GUARDA COMPARTILHADA
E-mail: renataspelta@hotmail.com
Docente orientador: Renata Rangel Spelta

RESUMO
As discussões sobre gênero são permeadas por uma análise sobre como os comportamentos de homens e mulheres são construídos socialmente. No
seio das famílias, as desigualdades sempre foram, historicamente, evidentes, com claras divisões sexuais de tarefas e com uma consequente
discriminação dos espaços, público e privado, que deveriam ser ocupados pelo homem e pela mulher.
Aluno: Gabriel Prates Lagares

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Comunicação Social
Título INSERÇÃO DO JORNAL POPULAR FOLHA CAPIXABA NO CENÁRIO POLITICO SOCIAL DE VITÓRIA (1945-1964)
E-mail: robertoteixeira@live.estacio.br
Docente orientador: Roberto Teixeira dos Santos

RESUMO
A pesquisa é realizar o desgaste histórico do jornal impresso popular da Folha Capixaba. Será realizada por meio de entrevista com os colaboradores
do jornal e descrever o perfil do jornal comparando-o aos novos modelos de mídia impressa.
Aluno: Samuel Prado

Curso do aluno: Jornalismo

Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título ANÁLISE DO PROCESSO ESTRATÉGICO DE UMA GRANDE EMPRESA SITUADA EM VITÓRIA -ES E A PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DE
FORMAÇÃO DE ESTRATÉGICA
E-mail: gonzalezinayara@gmail.com
Docente orientador: Inayara Valeria de Freita Pedroso Gonzalez

RESUMO
O referido projeto de pesquisa busca investigar a forma com o gestor da Grande Empresa (GE) toma suas decisões, a partir da visão que possui sobre o
ambiente concorrencial e dos seus fornecedores, das competências presentes no ambiente da empresa, das capacidades dos seus recursos internos e,
dos desafios impostos pelas variáveis incontroláveis do ambiente, como: economia, política, cultural local, nacional e global.
Espera-se conseguir diagnosticar o modo como esses gestores formulam, ajustam e implementam suas estratégias, pois a partir da compreensão
deste processo será possível perceber possíveis problemas de tomada de decisão por parte destes empresários, e propor melhorias a partir das
diversas análises trazidas com a investigação da literatura de estratégia.
Aluno: Paula Assunção Pietro

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES

Título ANÁLISE DO PROCESSO ESTRATÉGICO EM MICRO E PEQUENAS EMPRESA SITUADA EM JARDIM CAMBURI E A PROPOSIÇÃO DE UM MODELO
DE FORMAÇÃO DE ESTRATÉGIA
E-mail: gonzalezinayara@gmail.com
Docente orientador: Inayara Valeria de Freita Pedroso Gonzalez

RESUMO
O trabalho tem como objetivo conhecer o processo estratégico de pequenas empresas localizadas na comunidade e propor um modelo de formação
estratégica capaz de gerar esclarecimento ao gestor quanto a maneira de melhor elaborar seus planos e realizar ajustes. Consiste na aplicação de
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questionários com entrevistas semi-estruturadas.
Aluno: Luis Fernando Silva Vila Verde

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES

Saúde
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título EFEITO AGUDO DE DUAS TÉCNICAS DE ALONGAMENTO MUSCULAR SOBRE A FORÇA MUSCULAR ISOMETRICA
E-mail: nunosfrade@gmail.com
Docente orientador: Nuno Manuel Frade de Souza

RESUMO
Trata-se de linha de pesquisa do Núcleo de Pesquisas em Educação Física que desenvolverá em 2014 3 projetos a saber: Efeito agudo de duas técnicas
de alongamento muscular sobre a força muscular isométrica
Aluno: Demetrius Pereira Baia

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/IES

Título EFEITO DOS INTERVALOS PASSIVOS E ATIVOS NA RESPOSTA DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA APÓS UMA SESSÃO DE
TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE
E-mail: nunosfrade@gmail.com
Docente orientador: Nuno Manuel Frade de Souza

RESUMO
Trata-se de linha de pesquisa do Núcleo de Pesquisas em Educação Física que desenvolverá em 2014 3 projetos a saber:1- Efeito dos intervalos
passivos e ativos na resposta da variabilidade da frequência cardíaca após uma sessão de treinamento intervalado de alta intensidade
Aluno: Matheus do Nascimento Souza

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/IES

Título RESPOSTA DA VARIABILIDADE DA FREQUENCIA CARDIACA DURANTE UMA SESSÃO DE TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE
COM INTERVALOS PASSIVOS E ATIVOS
E-mail: nunosfrade@gmail.com
Docente orientador: Nuno Manuel Frade de Souza

RESUMO
Trata-se de linha de pesquisa do Núcleo de Pesquisas em Educação Física que desenvolverá em 2014 3Resposta da variabilidade da frequência
cardíaca durante uma sessão de treinamento intervelado de alta intensidade com intervalos passivos e ativos
Aluno: Diego Silva Telaroli

Curso do aluno: Educação Física

Título SER PROFESSOR E ATUAÇÃO DOCENTE COM PESSOAS DEFICIENTES
Docente orientador: Rosangela da Conceição Loyola

Situação: PIBIC/IES

E-mail: rosloyola@bol.com.br

RESUMO
O referido projeto de pesquisa busca fortalecer a função social da educação superior de modo a sensibilizar os atores envolvidos a criar uma nova
cultura, que priorize a articulação da tríade “pesquisa-ensino-extensão” em prol da resolução de problemas e demandas da comunidade na qual está
inserida.
Aluno: Graziely Franklin Guimarães

Curso do aluno: Educação Física

Situação: PIBIC/IES

Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título AVALIAÇÃO DA FADIGA DOS MÚSCULOS PARAVERTEBRAIS ANTES E APÓS A APLICAÇÃO DE UMA TÉCNICA MANIPULATIVA EM PACIENTES
COM LOMBALGIA CRÔNICA
E-mail: arlindofisio@yahoo.com.br
Docente orientador: Arlindo Elias Neto

RESUMO
Trata-se de uma linha de pesquisa que no ano de 2014 desenvolverá 3 projetos inatulados:2- Avaliação da fadiga dos músculos paravertebrais antes
e após a aplicação de uma técnica manipulativa em pacientes com lombalgia crônica.
Aluno: Leticia Siqueira Macedo

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Título AVALIAÇÃO DOS PADRÕES DE DISTORÇÃO POSTURAL DA REGIÃO LOMBOPELVICA DE INDIVÍDUOS COM LOMBALGIA CRÔNICA
E-mail: arlindofisio@yahoo.com.br
Docente orientador: Arlindo Elias Neto

RESUMO
Trata-se de uma linha de pesquisa que no ano de 2014 desenvolverá 3 projetos inatulados:Avaliação dos padrões de disfunção postural da região
lombopélvica em indivíduos com lombalgia crônica.
Aluno: Talini Alves Prates Mendes

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Título EFEITOS DA TÉCNICA DE ENERGIA MUSCULAR SOBRE O PICO DE FORÇA DOS MÚSCULOS PARAVERTEBRAIS DE PACIENTES COM LOMBALGIA
CRÔNICA
E-mail: arlindofisio@yahoo.com.br
Docente orientador: Arlindo Elias Neto

RESUMO
Trata-se de uma linha de pesquisa que no ano de 2014 desenvolverá 3 projetos inatulados:1- Efeitos da técnica de energia muscular sobre o pico de
força dos músculos paravertebrais de pacientes com lombalgia crônica.
Aluno: Sthéfani Moura Siqueira

Curso do aluno: Fisioterapia

Situação: PIBIC/IES

Título O ESTUDO DO PERFIL DE ESTRESSE DOS ALUNOS DA FESV NO ANO DE 2014
E-mail: fagnerfisio@yahoo.com.br
Docente orientador: Fagner Luiz Pacheco Salles

RESUMO
Sintomas de ansiedade e estresse constituem um dos principais problemas de saúde mental dos brasileiros que moram em grandes centros urbanos. A
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prevalência na população brasileira em geral é de 5,1% ao longo da vida e 3,1% em doze meses. As formas para o controle da ansiedade e do estresse
envolvem medicamentos, exercícios aeróbicos, terapia com psicólogo ou psiquiatra, medicina alternativa. Estas ferramentas quando bem indicadas
são de grande valia para a manutenção da saúde.
Aluno: Ana Beatriz Souza Martins
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título A LEGITIMIDADE DOS ACORDOS JUDICIAIS REALIZADOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DE VILA VELHA -ES
E-mail: brunoed@hotmail.com
Docente orientador: Bruno Eduardo Silva Ferreira

RESUMO
O projeto de pesquisa tem como objetivo verificar a percepção dos jurisdicionalizados acerca dos acordos judiciais realizados nos juizados especiais
cíveis da Comarca de Vila Velha - ES. Trata-se de um levantamento bibliográfico e pesquisa documental e deve gerar uma análise do problema.
Aluno: Julianne Marques dos Santos Cerchi

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Aluno: Barbara Cerqueira Andrade Rocha

Curso do aluno: Direito

Situação: PIBIC/IES

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título ANÁLISE DE INVESTIMENTOS EM EMPRESAS DO MÉDIO PORTE DO ARRANJO PRODUTIVO METALMECÂNICO DA GRANDE VITÓRIA
E-mail: erikapirola@gmail.com
Docente orientador: Érika Nogueira Pirola Couto

RESUMO
A pesquisa tem como objetivo verificar se as empresas de médio porte do setor metalomecânico da Grande Vitória utilizam algumas das técnicas de
análise de investimentos como forma de minimizar os riscos subjacentes e criar valor para a empresa. Especificamente pretende caracterizar o setor
metalomecânico qualitativa e quantitativamente na região metropolitana, apresentar os principais métodos de análise de investimentos e finalmente
avaliar a ferramenta de análise mais vantajosa para o setor.Jusaﬁca-se na importância de análise de invesamentos na economia brasileira e a
representatividade do setor na economia estadual. A metodologia foi classificada em 3 etapas a primeira delas destinada ao levantamento
bibliográfico e organização da amostra da população de empresas do setor na região metropolitana, bem como o agendamento das visitas. A segunda
fase por uma pesquisa de campo nas empresas com aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas e uma terceira fase em que os
dados compilados e tratados estatisticamente e analisados para a redação final e composição dos artigos científicos a serem publicados.
Aluno: Lorrayne Amorim Boldrini

Curso do aluno: Administração

Situação: PIBIC/IES

Título OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELAS ORGANIZAÇÕES ATUAIS PELA INSERÇÃO DA GERAÇÃO Z NO MERCADO DE TRABALHO
E-mail: msclucena@hotmail.com
Docente orientador: Wellington Machado Lucena

RESUMO
A pesquisa tem como objetivo investigar os impactos da geração Z no mercado de trabalho como forma de compreensão das alterações recentes nos
ambientes organizacionais. Justifica-se no conceito bem estabelecido que o ambiente organizacional é orgânico e dinâmico e dessa fundamentando a
relevância desse estudo no aporte teórico na atualização do processo de desenvolvimento gestão de pessoas. Serão selecionadas 5 empresas para
avaliação por meio de questionários que serão aplicados á gestores e colaboradores que serão analisados por meio do modelo aberto de
categorização.
Aluno: Bruna Cristina Boldrini
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Ciências Jurídicas
Projeto(s) do curso: Direito
Título (Des)cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente em situações de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes na
cidade de Nova Friburgo
E-mail: kissila.muzy@gmail.com
Docente orientador: Kissila Muzy De Souza Mello

RESUMO
O presente projeto de iniciação científica tem por objetivo investigar e analisar as respostas do Poder Público municipal ao fenômeno da exploração
sexual comercial de crianças e adolescentes na cidade de Nova Friburgo, RJ, com foco na eventual omissão ou desarticulação entre os diversos órgãos
e agentes competentes para atuar positivamente em tais enfrentamentos. A pesquisa toma como norte as normas constitucionais que alicerçam o
microssistema de proteção à infância e juventude e as normas constantes do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente os princípios da
proteção integral, da municipalização e da absoluta prioridade no estabelecimento de políticas públicas que visem à garantia dos direitos das referidas
pessoas em processo de formação. Para tanto será realizada revisão bibliográfica sobre o tema e coleta de dados para futura análise sob perspectiva
preponderantemente qualitativa.
Aluno: Viana de Lima Pereira
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marcela Oliveira de Souza
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gabriela Comerlato Erthal Neves
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título A Mídia Impressa e o Descumprimento do Artigo 143 do Estatuto da Criança e Adolescente
E-mail: kissila.muzy@gmail.com
Docente orientador: Kissila Muzy De Souza Mello

RESUMO
A pesquisa tem por objetivo geral analisar o cumprimento, pela mídia impressa, do artigo 143, parágrafo único, da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), que impõe limites à atividade jornalística no que tange à identificação, por qualquer meio, de crianças e adolescentes às quais
se atribua prática de ato infracional, vedando-se fotografia, nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome.
Tal impedimento visa à proteção da dignidade de crianças e adolescentes, especificamente no que tange aos direitos fundamentais à privacidade e à
presunção de inocência, ao respeito por sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e a não estigmatização social. Cumpre-se, portanto, a
Doutrina da Proteção Integral, insculpida no art. 226 da Constituição e capitaneada pelo art. 1º do ECA. Entretanto, cotidianamente, deparamo-nos
com o desrespeito à norma criada justamente para colaborar com a mudança da perspectiva típica da codificação anterior. Para tanto, além da
revisão bibliográfica sobre os temas pertinentes, será realizada pesquisa jurisprudencial e documental sobre o tema; serão analisados textos
jornalísticos de veículos de mídia impressa com circulação na região serrana do RJ e comparados com veículos de maior abrangência; serão analisadas
grades curriculares de cursos superiores em Jornalismo e serão ouvidos profissionais e estudantes da área.
A opção pela mídia impressa cinge-se no fato do poder lesivo do texto haja vista a sua permanência.
Aluno: Emericiane Daniel Gevezier
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Phellip Viana Vellozo
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Aplicabilidade do Sistema de Precedentes Judiciais Cíveis no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
E-mail: alexandre.catharina@hotmail.com.br
Docente orientador: Alexandre de Castro Catharina

RESUMO
A pesquisa tem como objetivo investigar se o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro utiliza de forma sistemática uma metodologia de
aplicação do sistema de precedentes em seus julgados e, principalmente, como a utilização deste para o julgamento célere de recursos são justificados
e fundamentados pelos órgãos julgadores em suas decisões. Neste sentido, o recorte da pesquisa volta-se para a análise de acórdãos e decisões
monocráticas proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, identificando como o este Tribunal utiliza seus próprios precedentes e os
precedentes dos tribunais superiores para justificar e fundamentar suas decisões.
Aluno: Rhaynannan Thomaz Vieira da Silva
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Gleice de Souza dos Santos
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Michelle Rodrigues Pinheiro Alves
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Controle Judicial de Políticas Públicas mediante Ações Coletivas e Individuais: Uma Premissa do Estado Democrático de Direito
E-mail: acgmartins@globo.com
Docente orientador: Antonio Carlos Garcias Martins

RESUMO
A realidade que chega ao Poder Judiciário supera qualquer abstração: juízes e tribunais tratam, recorrentemente, de questões concretas, de natureza
coletiva e individual, que afetam o corpo social, em especial, os segmentos marginalizados ou o cidadão, na pretendida tutela de legítimos interesses
sociais, em temas como a dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais e a defesa dos direitos de cidadania, os quais compõem o
perfil dos atos estatais contemporâneos de Estado Democrático de Direito, tal qual se reflete no modelo brasileiro, cujos objetivos fundamentais do
Estado são indicados na Constituição, nos artigos 1º, inc. I e III e 3º. Nesse contexto, o Judiciário, dentre os poderes da República, é o canal mais
próximo e imediato na interface cidadão e/ou sociedade e o Estado na nova era, após o final dos anos oitenta, em razão do acesso à justiça e da
decisão judicial envolver matéria afeta aos interesses transindividuais que transcende o acanhado interesse individual, para influir no destino de
determinados grupos sociais. O Judiciário passou a tratar também de conflitos de conteúdo social, político e jurídico. São notórios, na doutrina e na
jurisprudência, os estudos acerca do controle jurisdicional de políticas públicas, superando posições de refratários ao novo perfil do Judiciário que se
desenha, a partir da Constituição de 1988, acerca dos novos direitos sociais, que não vê na decisão judicial fruto da subsunção lógica e obrigatória,
mas como compromisso político entre exigências inconciliáveis, onde o juiz é também protagonista de políticas públicas, como agente do Estado. No
entanto, embora saibamos dos avanços na doutrina e na jurisprudência, em especial, do STF, sinalizando princípios e limites à legítima intervenção do
Judiciário na esfera das políticas públicas, destacando entre eles: a garantia do mínimo existencial e a razoabilidade da pretensão individual/social, por
outro lado, permanecem questões de duvidosa e difícil solução, enfrentadas pelo juiz, na práxis judicial, como a falta de informações e contato com o
órgão da Administração responsável pela gestão na implementação da política pública; o excesso de ações individuais que repercutem,
indiscutivelmente, sobre as políticas públicas, quanto à disponibilidade de verbas destinadas à política pública geral, resultando entraves
administrativos que provocam um impasse na solução judicial do conflito, retardando a prestação jurisdicional pretendida e, negando, pois os
prestigiados princípios do acesso à justiça e a efetividade do processo. E, mais grave: o Estado deixa de atender o seu papel institucional, quanto aos
princípios fundamentais! É preciso avançar, qualitativamente, nas pesquisas para uma reengenharia do processo, notadamente, no aspecto cognitivo,
para a tomada de decisão e sua respectiva execução, em matéria operacional. Pretendemos, inicialmente, analisar aspectos teóricos que autorizam o
Judiciário ao controle judicial, mediante intervenção processual, no tocante às ações ou omissões nas políticas públicas, embora o tema não seja o
objetivo central da pesquisa, é pressuposto metodológico para subsidiar a questão central da pesquisa: a tutela processual, coletiva e individual, em
sede de políticas públicas. Consideramos as políticas públicas como direitos coletivos e, faremos análise de aspectos processuais que envolvem a
tutela jurisdicional coletiva brasileira. No contexto, pretende-se examinar institutos processuais previstos no sistema que possam ser agregados, com
resultados positivos à tutela dos interesses envolvidos, individual ou coletivamente. A pesquisa pretende analisar decisões judiciais, na Justiça Federal
e na Estadual, no Estado do Rio de Janeiro - comparando-as entre si e com decisões do STF/STJ, para identificar e apontar condutas ou rotinas
procedimentais judiciais/administrativas recorrentes que, possibilitem a otimização do processo, individual ou coletivo, que venha garantir o efetivo e
eficaz controle judicial em matéria de políticas públicas, quanto ao direito à saúde, compatível com o modelo constitucional do processo.
Aluno: Ana Paula da Silva Zuqueto
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Carolina Viana Carvalho
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Joelma Viana Balonecker Henrique
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Título Metodologia do caso concreto e demandas acadêmico-profissionais do Exame da OAB e do Enade
E-mail: profnelsontavares@hotmail.com
Docente orientador: Nelson Carlos Tavares Junior

RESUMO
Esta pesquisa representa uma continuidade da Pesquisa de Iniciação Científica realizada do 2º semestre de 2013 ao 1º semestre de 2014, intitulada
“Metodologia do caso concreto e tecnologias educacionais: uma proposta acadêmico-profissional necessária para as demandas do ensino jurídico no
Brasil”. O presente projeto de pesquisa tem como objeto principal de análise o Exame da OAB e do Enade. Pretendemos incentivar o conhecimento
aprofundado das características desses dois exames e reconhecer as habilidades e as competências indispensáveis para que se obtenham neles bons
resultados. Acreditamos que a divulgação dos resultados desta pesquisa em atividades acadêmicas complementares, com a participação efetiva dos
orientandos, trará maior interesse do corpo discente da instituição para a relevância desses dois exames. Será possível compreender, com isso, a
importância da formação continuada e do desenvolvimento de competências e habilidades específicas já desde os primeiros períodos do Curso de
Direito. Espera-se que os resultados da pesquisa realimentem a reflexão didático-pedagógica do professor da Universidade Estácio de Sá, visando à
melhoria constante dos resultados institucionais.
Aluno: Jorge Franklin Oliveira Henriques Junior
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Hypolito Ribeiro Sampaio de Menezes
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Walber Raphael Pereira Da Silva
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: João Carlos Assunção De Sousa
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Título O direito ao desenvolvimento na globalização econômica: uma abordagem compreensiva dos direitos humanos
E-mail: aninha@ism.com.br
Docente orientador: Ana Luiza da Gama e Souza

RESUMO
Este projeto de iniciação científica propõe-se uma investigação na temática do direito ao desenvolvimento desde sua concepção marcadamente
economicista, identificado com crescimento econômico, até sua inclusão no debate dos direitos humanos, como uma visão ampliada dos diversos
aspectos da vida humana, inspirada na proposta de Amartya Sen e proclamada na Declaração da ONU de 1986.
Aluno: Michele Medeiros Ladislau
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gabriella Leal Nichols
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Danielle Fernandes Farias do Val
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Jéssica Jeanne Santos Leão
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título O Exercício do Direito a Moradia. Um estudo sobre as demandas das populações atingidas pelas chuvas na Cidade de Petrópolis
E-mail: marco.goncalvesferreira@gmail.com
Docente orientador: Marco Aurelio Goncalves Ferreira

RESUMO
O excesso de chuva em alguns municípios fluminenses trouxe consequências catastróficas para o Estado do Rio de Janeiro. Conforme foi amplamente
noticiado pelos meios de comunicação em todo pais, o desastre natural que afetou a região serrana destruiu residências, ruas e causou corrediças,
avalanches e alagamentos, que resultaram em vítimas fatais , sendo a destruição parcial ou completa de moradias e de pertences nelas abrigados um
dos prejuízos que mais afetaram a população menos favorecida do município. Na cidade de Petrópolis, segundo dados oficiais, foram 55 mortes e um
grande número de pessoas feridas e desalojadas. De acordo com os meios de comunicação o governo do estado identificou como principal causa a
ocupação irregular de moradores, tanto ricos como pobres, constatação que mais beneficiava o estado, do que as vítimas da catástrofe.
Na cidade de Petrópolis a região de Itaipava, na localidade conhecida como Vale do Cuiabá, foi a mais atingida pelas chuvas. Nela estavam sítios e
luxuosas pousadas, bem como diversas moradias e construções simples. Todos ali residentes foram afetados, tanto os mais pobres, como os
proprietários de pousadas e sítios.
Logo após o incidente houve uma série de demandas por direitos derivados da catástrofe. Algumas delas foram atendidas pelo poder público, outras
foram auxiliadas por grupos representantes da sociedade civil organizada.
A hipótese levantada para pesquisa é a de que a naturalização da desigualdade no Brasil, implica na ambiguidade entre o espaço público e o espaço
privado e se reflete no direito produzindo uma indefinição quanto ao exercício igualitário dos direitos dos cidadãos. A concretização da igualdade no
Brasil difere de outros países democráticos na medida em que admite o tratamento diferenciado entre pessoas que legalmente possuem a mesma
qualidade de cidadãos, independentemente de serem ou não portadores de diferenças como raça, sexo, religião, condição socioeconômica. Diante
das garantias e princípios constitucionais supracitados, a presente pesquisa visa identificar as demandas originadas após o desastre ambiental, quais as
demandas foram atendidas e quais não foram atendidas, qual e mais proeminente a buscar na percepção do jurisdicionado atingido, quanto ao papel
do Estado na solução de suas demandas. Tal diagnóstico é relevante para a compreensão da presente dificuldade de o Estado, preservar a segurança e
o acesso igualitário ao pleno exercício dos direitos para brasileiros que desfrutam de condição socioeconômica mais baixa. Cabe verificar que embora
esses privilégios encontram-se claramente contrários aos direitos e garantias fundamentais descritos na Constituição brasileira de 1988, acredita-se
que a sua operacionalização dependa da interpretação de dispositivos infraconstitucionais que asseguram o tratamento diferenciado a indivíduos
dotados da mesma qualidade de cidadão. Busca assim, demostrar que tal apropriação tende a relacionar-se com o déficit na compreensão da
igualdade e dos direitos de cidadania na sociedade brasileira.
Demonstrar a hipótese sugerida, de que no amparo concedido à população petropolitana atingida por recente catástrofe, o poder público lançou mão
de critérios privilegiados no atendimento à população atingida, beneficiando e priorizando contingentes mais bem favorecidos economicamente, do
que os menos favorecidos, que desfrutavam de modo de vida marcado por maior vulnerabilidade, instaurando assim, desigualdade de tratamento
entre vítimas do mesmo acidente.
Aluno: Nathália Leonardo Sandri
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Título O Meio Ambiente do Trabalho e a prevalência do princípio da dignidade humana frente ao processo de flexibilização das normas jurídicas e
administrativas
E-mail: augustoepinto@gmail.com
Docente orientador: Augusto Eduardo Miranda Pinto

RESUMO
O presente projeto aborda o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado previsto constitucionalmente, sob a ótica das relações do trabalho urbano.
Analisam-se os princípios que regem o meio ambiente laboral e o seu caráter unitário frente ao meio ambiente como um todo, ressaltando a
transindividualidade desse direito e o método da ponderação de interesses quando em colisão com outros princípios. Disserta-se sobre a
principiologia ambiental, ressaltando os aspectos referentes às relações de trabalho e a posição dos diversos doutrinadores sobre o tema, abordando
os princípios: da prevenção, do desenvolvimento sustentável, do poluidor pagador, da participação, da dignidade humana e dos valores sociais do
trabalho. Demonstra-se o paradoxo do valor atribuído à saúde do trabalhador que, apesar de previsto constitucionalmente como direito fundamental,
é abandonado a partir do pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, para retribuir a perda do referido bem jurídico, que a princípio
deveria ser sempre preservado. São apontados os instrumentos de tutela do meio ambiente laboral, através das normas constitucionais, da legislação
infraconstitucional, bem como da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). São abordados ainda, a mudança do paradigma taylorista-fordista para o
toyotista e as consequências do ponto de vista histórico e sociológico na sociedade do trabalho, comparando os diversos autores quanto as suas
concepções nas relações de capital, trabalho e tecnologia. Analisa-se a flexibilização das relações laborais e os impactos de tais ações no mercado de
trabalho e na precarização de direitos laborais adquiridos. Em função da reestruturação produtiva, com a mudança de padrões tecnológicos, apontase o surgimento de um intenso processo de flexibilização da produção, através de trabalhos temporários e a tempo parcial, da informalização e da
prestação de serviços, quando a grande empresa repassa as tarefas menos qualificadas para empresas satélites, e com isto reduz suas
responsabilidades sociais, além de transferir os conflitos trabalhistas a estas, dividindo o segmento do mercado de trabalho. Ademais, avalia-se o
direito constitucional ao lazer como pertencente ao meio ambiente do trabalho e a importância da desconexão ao trabalho numa visão técnico
jurídica, a partir de uma nova perspectiva na finalidade do homem durante a vida, além da atividade laboral. Aborda-se o conceito de informalidade e
o aumento das prestações de serviços ocasionais e informais, com a formação de novos tipos de divisão social com consequências na concepção das
cidades e em todo o processo produtivo, ressaltando uma excessiva concentração espacial no cenário urbano. Por fim, enfatizo o papel do Estado
como elemento necessário à formação de um novo paradigma ambiental, que conjuntamente com a sociedade civil e os sindicatos, diminua a
situação de miserabilidade dos trabalhadores e aumente sua conscientização, do poder que lhe cabe na reivindicação de direitos na esfera coletiva e
na busca de um meio ambiente sadio.
Aluno: Matheus Ramos Ribeiro
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Thomas Edson Cortes Coelho
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jaqueline Nascimento Silva
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Teoria do Estado em Marx a partir de sua obra crítica da filosofia do direito de Hegel
E-mail: wellington.trotta@estacio.br
Docente orientador: Wellington Trotta

RESUMO
O objetivo deste projeto de pesquisa consiste em investigar se na Crítica da Filosofia do direito de Hegel, há alguma elaboração teórica por parte de
Marx, em 1843, que justifique política e juridicamente a ideia de Estado, e em que medida esse constructo teórico tem um carácter positivo? Isto é, se
tem o Estado papel relevante na constituição de uma estrutura jurídico-política que organize a vida política da sociedade a partir de suas instituições?
A importância desta pesquisa revela-se exatamente na medida em que a política é tomada como reflexão necessária sobre o entorno jurídico quanto
ao pensamento do jovem Marx, precisamente no momento em que este pensador admite a dimensão do político como realização da filosofia,
instante em que critica o plano metafísico e se efetiva na esfera do real, nas relações concretas construídas pelos sujeitos concretos na esfera social.
Enfim, a principal justificativa deste projeto de pesquisa pode ser resumida da seguinte maneira: a proposta de pesquisa deste projeto é relevante por
ser uma análise de cunho teórico em que se procura compreender como o Marx de 1843 elabora sua critica a Hegel, e em que medida esse esforço
intelectual é crucial para o seu amadurecimento teórico na esfera jurídico-política.
Aluno: Eduardo Alberto Medrado Gomes Ferreira Queiroga
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/UNESA
Título Uma Análise Sobre a Percepção Jurisdicional Sobre o Racismo: Dezoito Anos de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro
E-mail: carlos.almeida@estacio.br
Docente orientador: Carlos Alberto Lima De Almeida

RESUMO
O presente projeto se articula com os trabalhos desenvolvidos nos últimos seis anos com o objetivo de contribuir para a produção de conhecimentos
relativos à operação do racismo na sociedade brasileira, em especial no campo da política de educação, dando continuidade aos estudos
aprofundados no Doutorado em Política Social (PPGPS-UFF) e os atuais em curso por intermédio do Programa de Pesquisa Produtividade da
Universidade Estácio de Sá, Edital 2014. Neste projeto de iniciação científica se propõe uma investigação sobre o tratamento dispensando pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ao tema racismo, por intermédio do exame dos acórdãos inseridos na página da internet do referido
órgão jurisdicional, disponíveis para consulta por qualquer pessoa interessada, tomando-se por marco inicial a primeira ementa de acórdão sobre o
tema, identificada no momento da proposição do presente projeto, referente ao julgamento ocorrido em 15 de agosto de 1996 e tendo como marco
final o dia 15 de agosto de 2014, perfazendo um período de 18 anos de acervo digital.
Aluno: Renata Lourenço da Silva
Curso do aluno: Direito
Situação: PIBIC/CNPq

Comunicação e Artes
Projeto(s) do curso: Cinema
Título Live cinema e a cidade: Mapeando, expandindo e conceituando um outro cinema
E-mail: wilsonoliveirafilho@yahoo.com.br
Docente orientador: Wilson Oliveira da Silva Filho

RESUMO
O cinema ao vivo ou live cinema se delineia em meio a diversas manifestações do audiovisual contemporâneo. Ao criarem e recriarem sons e imagens
em tempo real na presença do público, não só em salas de exibição, mas em museus e em superfícies espalhadas pela cidade, os performers dessa
atividade reinventam os lugares do audiovisual. O performer audiovisual em tempo real conecta através de sua obra, desdobrada de arquivos e
memórias audiovisuais, linguagens e práticas do cinema e de outras artes. Entender essa conexão é compreender que o cinema ao vivo é um
acontecimento plurisensorial, mnemônico e performático. A prática audiovisual em tempo real que recentemente ficou conhecida como cinema ao
vivo (live cinema) flerta com – e amplia – uma noção importante para a história contemporânea do cinema, a hibridação entre meio e mensagem e
entre interior e exterior. Propomos uma análise de performances audiovisuais nas quais diferentes superfícies e ambientes da cidade se tornam telas
de projeção. Assim, esse artigo busca compreender algumas performances de live cinema para apontar alguns vetores sobre como o fenômeno da
projeção ronda novamente a cidade, estendendo o cinema para além das salas. Entre fenômenos como o mapping, projeções nas recentes
manifestações brasileiras, “assombrações” em fachadas de antigos cinemas entre vários projetos, um outro território emerge para as imagens.
Aluno: Francisco Diniz Enes
Curso do aluno: Cinema
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Caio Medeiros Alvarenga
Curso do aluno: Cinema
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Lucas Loureiro Moulin
Curso do aluno: Cinema
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Comunicação Social
Título A utilização das redes sociais para a criação, disseminação, compartilhamento de atos políticos e manifestações cíveis pelos jovens brasileiros
E-mail: ines.nascimento@estacio.br
Docente orientador: Ines Maria Azevedo Do Nascimento

RESUMO
O presente projeto de iniciação científica tem por objetivo investigar e analisar a utilização das redes sociais como espaço de representação
sociopolítica pelos jovens universitários brasileiros; entendendo inclusive as novas dinâmicas de participação política fomentada por meio deste
espaço virtual. O objetivo é compreender como a dinâmica e a possibilidade de compartilhamento via redes sociais pode alargar o espaço de
participação democrática e de compartilhamento das informações sociopolíticas no Brasil e a importância da atuação dos jovens neste processo.
Aluno: Marcus Augusto Guilera da Silva
Curso do aluno: Publicidade e Propaganda
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Hállan Robert de Castro Machado
Curso do aluno: Publicidade e Propaganda
Situação: PIBIC/UNESA
Título Jornalista ou comunicador social? As mudanças curriculares do curso de Jornalismo e o contexto em que ocorreram
E-mail: elidavaz@globo.com
Docente orientador: Elida Mattos Vaz

RESUMO
Analisar o contexto em que ocorreram as reformas curriculares do curso de Jornalismo no Brasil, desde a sua criação, é o propósito deste projeto de
Iniciação Científica, que visa oferecer aos alunos a possibilidade de analisar a relação entre as mudanças e a época em que ocorreram. A proposta é
analisar se há relação direta entre as reformas curriculares e o que acontecia no momento, bem como as repercussões que provocavam na sociedade.
Para isso, serão consultadas referências bibliográficas, notícias publicadas em jornais de grande circulação de cada época e documentos disponíveis
em arquivos de entidades como o Ministério da Educação (MEC), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a Federação Nacional dos Jornalistas
(Fenaj), entre outras.
Aluno: Rubens Barizon Lopes
Curso do aluno: Jornalismo
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Priscila do Vale Valente
Curso do aluno: Comunicação Social
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Caroline Modesto Dos Santos Justo
Curso do aluno: Jornalismo
Situação: PIBIC/UNESA
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Título Representações de classe e distinção social no discurso publicitário: um estudo dos anúncios e do consumo de produtos culturais entre jovens
da nova classe média
E-mail: lucivaniaponte@gmail.com
Docente orientador: Lucivania Filomeno Ponte

RESUMO
O consumo tem funcionado, ao longo da história, como um campo de reprodução social, sobretudo para demarcar as camadas sociais e gerar
distinção entre os indivíduos e grupos na sociedade. Este projeto busca compreender esse mecanismo de consumo de status através da análise dos
anúncios e do consumo do produto cultural música por jovens da nova classe média no Rio de janeiro. Esta pesquisa diz respeito à relação entre
publicidade e reprodução de estilos de vida que atuam na construção de identidades de classe. Dessa forma, ao reproduzir os estilos de vida, a mídia
reproduz a certeza das escolhas certas – que são ciclicamente renovadas por outras mercadorias – da inserção no lugar que é destinado a cada
indivíduo na sociedade de classes, sob o véu da liberdade da escolha de mercadorias.
Aluno: Aislane Gomes Souza
Curso do aluno: Publicidade e Propaganda
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: CST em Design Gráfico
Título Grafite: Subversão e mercado – quem são e o que querem os grafiteiros cariocas
E-mail: falecom@hely.com.br
Docente orientador: Hely Geraldo Costa Junior

RESUMO
Estudos arqueológicos mostram que desde a antiguidade, o grafite faz parte da história da humanidade. Porém, com o passar o tempo, o termo
ganhou novos sentidos e significados, podendo, dessa forma, nos fazer perguntar se estamos agindo de modo correto ao chamar todas essas coisas
grafite. Na Antiguidade clássica, de prática subversiva à consagração como arte mais recentemente e ainda a sua cooptação por outros campos, como
o design, a moda e a comunicação, o grafite passa por um processo de ressignificação que traz à tona novos questionamentos e amplia a discussão
sobre sua função social. De acordo com Melendi (Apud. VIANA, 2007), desde a Antiguidade as cidades ocidentais dominadas pelo Império Romano, e
também as cidades islâmicas, eram repletas de inscrições: de um lado, mensagens epigráficas e arquitetônicas oficiais impostas pelas autoridades
imperiais e religiosas, mensagens que partiam das classes mais poderosas e eram utilizadas, de modo geral, para a construção da ordem e a
preservação da fé. De outro lado, inscrições em carvão ou ponta seca realizadas pela população, que se manifestava nos muros e paredes das cidades.
Dessa maneira, percebe-se que, em sua origem, o grafite traz consigo as mais diversas referências de práticas sociais: sexuais, políticas e estéticas.
Uma expressão do modo de vida e do pensamento de grupos marginais que geralmente não dispõem de circuitos institucionais ou comerciais,
políticos ou da mídia para se posicionarem. O que o torna uma prática híbrida, efêmera e marginalizada, como defende Canclini (2003) ou, ainda, o
espaço da mestiçagem da iconografia popular com ideal político, como afirma Martin-Barbero (1997). No início da década de 1970, inicia-se em Nova
York um processo de ressignificação do grafite: além dos muros, paredes e vagões do metrô, a prática passa a ocupar espaço também em renomadas
galerias de arte, museus e lojas. Aos poucos, o subversivo e o marginal tornam-se um bem simbólico, objeto de admiração, e passam a ter valor
comercial no mercado. O grafite vem ganhando cada vez mais destaque e respeito, seja nos muros da cidade, nos espaços institucionalizados da arte,
na mídia, nas redes sociais, em mostras e exposições e também no marketing. Esse processo faz com que o grafite deixe de ser uma ferramenta
política de contestação e torne-se uma outra coisa que não ele mesmo, em muitos casos, uma mera mercadoria. É o que Deleuze (1997) chama de
transcodificação, onde a maneira pela qual um meio serve de base para outro meio, ou mesmo o inverso, como um meio se constitui sobre outro,
dissolve-se ou organiza-se no outro. Ao deixar o gueto e a marginalidade e assumir novas formas, ocupar espaços autorizados, ordenados e
preestabelecidos, nesse processo de transcodificação, o grafite cria novas interferências, superposições e articulações. Pode-se dizer que esse
processo, iniciado ainda na década de 1980 em Nova York, trata-se de uma conexão com o mercado e, consequentemente, uma integração às
relações capitalistas. Um processo de ressignificação no qual a prática do grafite ganha novos contornos e assume outros posicionamentos
ideológicos: ele perde seu valor de uso e adquire valor de troca. Consequentemente, a prática do grafite torna-se cada vez mais alienada, na medida
em que ganha valor de troca. Mas gostaríamos de ressaltar que não se trata apenas de trocas comerciais, mas de trocas simbólicas, posto que sua
amplitude, ainda que baseada na primeira, parece ser maior. Nesse sentido, parece que grande parte dos grafites que encontramos hoje na ruas e
espaços públicos das grandes cidades tem pouco ou nenhum caráter subversivo e transgressor, visto que muitos se encontram em espaços
“institucionalizados” ou autorizados. Dessa maneira, a rua funciona, hoje, mais como um portfólio do que como um suporte à expressão de um
indivíduo ou grupo. Assim, esta pesquisa busca traçar um perfil detalhado dos principais grafiteiros da cidade do Rio de Janeiro, e através da análise de
seus trabalhos busca entender o que buscam quando grafitam os muros da cidade.
Aluno: Anne Santos de Souza
Curso do aluno: Desenho industrial
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Julia Guedes Villela de Andrade
Curso do aluno: CST em Design Gráfico
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Ramon Uchôa Gonçalves de Pinho
Curso do aluno: CST em Design Gráfico
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ana Maria Silva Sanches
Curso do aluno: CST em Design Gráfico
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: CST em Fotografia
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Título Fotógrafos estrangeiros no Brasil: Carlos Moskovics e o Rio de Janeiro dos anos 1940
E-mail: paula.ribeiro@estacio.br
Docente orientador: Paula Ribeiro

RESUMO
Este projeto inscreve-se no campo de estudos da história da fotografia brasileira e pretende contribuir para cobrir uma lacuna historiográfica que só
mais recentemente vem sendo preenchida com pesquisas, publicações e salvaguarda de acervos pessoais. Este "esquecimento", como afirmam Mello
e Lissovsky (2013:8) inclui "uma geração" de fotógrafos que vieram da Europa Central e Oriental nos anos 1930 e 1940, e que chegaram ao Brasil, na
sua maioria, como imigrantes ou refugiados. Muitos, inclusive, eram imigrantes de origem judaica e que deixaram a Europa fugindo das perseguições
antissemitas empreendidas pelo governo nazista.
O Brasil começou a ser fotografado por estes olhares jovens e modernos e que dominavam técnicas avançadas de fotografar. Estes fotógrafos "que
nunca formaram um movimento" (Ibidem:11) são protagonistas de um capítulo importante de nossa história pois registraram aspectos relevantes da
vida social, cultural e política do país numa período tão representativo historicamente. Com uma percepção aguçada diante do novo, registraram o
desenvolvimento urbanístico e industrial do Brasil. Neste sentido, produziram imagens de extremo valor artístico e documental para a história
brasileira. Como imigrantes ou refugiados vieram para ficar e ajudaram a construir a história da fotografia brasileira. Trabalhando em estúdios
próprios ou fotografando para revistas ou órgãos públicos, muitos destes fotógrafos estrangeiros (e suas obras) estão esquecidos. Este projeto de
pesquisa dedica-se a um dos expoentes dessa geração, o fotógrafo Carlos Moskovics (Karoly Moskovics), imigrante judeu nascido em 1916, em
Budapeste, Hungria, e que chegou a Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, em 1927. Transferiu-se logo para o Rio de Janeiro, onde começou a
trabalhar como assistente de fotógrafo. Profissionalizou-se, trabalhou no Foto Studio Rembrandt, localizado na Rua do Passeio e registrou a vida
carioca nas décadas de 1940 e 1950 para as renomadas revistas Sombra (uma das mais elitizadas revistas ilustradas da época) e também a Rio
Magazine. Expandiu suas atividades registrando, de forma relevante, o teatro nacional e foi o fotógrafo mais requisitado pelo meio artístico no Rio de
Janeiro nas décadas de 1940 a 1960. Na década de 1940 fundou a Foto Carlos, que era além de uma agência fotográfica, laboratório e estúdio.
Fotógrafo oficial do governo de Juscelino Kubitschek registrou a fundação de Brasília e de diferentes aspectos da vida política da Capital. Faleceu no
Rio de Janeiro em 1988. O presente projeto fundamenta-se no interesse de investigar a trajetória pessoal e artística do fotógrafo Carlos que, apesar de
reconhecido, é pouco estudado na historiografia da fotografia brasileira.
Aluno: Aline Ramos Santiago Guimarães
Curso do aluno: CST em Fotografia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Douglas de Andrade Figueiredo
Curso do aluno: CST em Fotografia
Situação: PIBIC/Voluntário

Educação e Licenciaturas
Projeto(s) do curso: Geografia
Título Análise Geomorfológica da Bacia do Rio dos Macacos (Zona Sul da Cidade do Rio de Janeiro – RJ)
E-mail: deborarod@gmail.com
Docente orientador: Debora Rodrigues Barbosa

RESUMO
O Rio de Janeiro cresceu em torno do centro da cidade, gerando grande especulação no valor de propriedade dessa área, forçando a população de
menor poder aquisitivo a buscar glebas mais baratas, muitas vezes, situadas em encostas e fundos de vales fluviais. O trabalho aqui proposto tem
como objetivo geral caracterizar morfometricamente a bacia do rio dos Macacos, na Zona Sul do Rio de Janeiro. No sentido de atender esse objetivo,
haverá elaboração de carta geomorfológica, com auxílio da análise de perfil longitudinal do rio principal, bem como análise da compartimentação do
relevo e dos parâmetros morfométricos. Para a interpretação da imagem do satélite e análise geomorfológica, proceder-se-á tratamento digital com o
software Arcgis 10.
Aluno: André Gomes Siqueira Campos
Curso do aluno: Geografia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Iury Gilla da Silva
Curso do aluno: Geografia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Danusia de Oliveira Mariano
Curso do aluno: Geografia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Leonardo Oliveira Lopes
Curso do aluno: Geografia
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: História
Título A construção da ideia de Estado presente na Igreja Católica – Um olhar sobre os pontificados de Alexandre VI e Julio II
E-mail: fernandamattoss@uol.com.br
Docente orientador: Fernanda Mattos Da Silva

RESUMO
Os estudos sobre a Igreja Católica, no contexto inicial da Modernidade (séculos XV – XVI), privilegiaram a luta da instituição para sobreviver aos
ataques dos movimentos “heréticos” que culminam no surgimento das religiões protestantes. Pretendemos, no entanto, sem desconsiderar esse
elemento, elucidar outro embate vivenciado pelo Vaticano: sua sobrevivência como instituição temporal, detentora de vastas extensões na Península
Itálica. É sabido que o período que elegemos marca a formação alguns Estados Nacionais Europeus. Esse processo atingirá a Igreja, desejosa de
manter sua coesão ideológica, mas também territorial dentro do espaço da Península Itálica. Até que ponto podemos falar da ideia de um Estado
Eclesiástico como projeto? Discutiremos essa premissa usando como parâmetro os pontificados de Alexandre VI e Júlio II, o Papa Guerreiro.
Pretendemos estabelecer uma comparação entre as ações dos dois pontífices na formatação desse objetivo maior: um Estado Eclesiástico. Para tanto,
utilizaremos como teoria o aporte oferecido pela História Social e conjugação com os métodos da história comparada.
Aluno: Ian de Sousa Abraão
Curso do aluno: História
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Rafael Guimarães do Nascimento
Curso do aluno: História
Situação: PIBIC/UNESA
Título A inspiração historicista da historiografia contemporânea: um exercício de teoria da história e história da historiografia (1962-2014)
E-mail: rodrigo.perez@estacio.br
Docente orientador: Rodrigo Perez Oliveira

RESUMO
Esse projeto pretende investigar as relações entre as perspectivas analíticas do historicismo germânico oitocentista e as propostas interpretativas pósestruturalistas, como, por exemplo, o “giro linguístico”, a “micro história”, a “nova história cultural” e a “nova história política”, que atualmente se
fazem amplamente presentes nas análises desenvolvidas pelos historiadores profissionais. Não é nosso interesse definir essas propostas como
sintomas de uma grande ruptura epistemológica, mas sim examinar as tradições analíticas que são mobilizadas pelos historiadores que buscam nessas
abordagens o fundamento teórico dos seus trabalhos. Nesse sentido, acreditamos que os chamados paradigmas “pós-estruturalistas” se apropriam de
um repertório conceitual já disponível na historiografia germânica desde o século XIX, sendo posteriormente ofuscado, ao longo do século XX, pela
hegemonia dos modelos estruturalistas, particularmente a história social francesa desenvolvida nos quadros da Escola dos Annales. Portanto, a
investigação proposta nesse texto pretende tratar os modelos pós-estruturalistas na chave da releitura e da re-apropriação, evitando, assim, as noções
de ruptura e de inovação. Tomamos o ano de 1962 como o marco inicial da pesquisa porque foi nesse momento que veio à luz a primeira edição do
livro “Meta História”, de autoria do escritor norte-americano Hayden White; esse trabalho aqueceu os debates a respeito da na natureza da
representação histórica e se tornou um marco fundamental para a discussão a respeito da historiografia contemporânea.
UNESA

Página 104 de 134

Aluno: Patrícia Cândido da Silva
Curso do aluno: História
Título Em Defesa dos Perseguidos Políticos no Brasil: Sistemas judiciais e repressão política
E-mail: catiacff@gmail.com
Docente orientador: Cátia Da Conceição Faria Fernandes

Situação: PIBIC/UNESA

RESUMO
Passados cinquenta anos do golpe civil militar de 1964 ainda é necessário compreender algumas particularidades que o afastam de outras ditaduras
brasileiras. O primeiro ponto é a aparente legalidade que atravessou todo o período ditatorial. O funcionamento do Congresso foi mantido a maior
parte do tempo, assim como foram mantidas as eleições, inclusive as presidenciais. O segundo ponto diz respeito às relações entre os tribunais
militares e civis. Esse trabalho pretende estudar a atuação dos juízes civis e dos advogados de defesa que atuaram em Inquéritos Policiais Militares
(IPMs). É importante compreender porque em julgamentos realizados em Tribunais Militares havia sempre juízes e advogados de defesa civis, mais,
como a presença deles influenciava o veredito. Sendo assim, serão estudados a legislação utilizada no período, os processos instaurados, os locais
onde cumpriram suas penas e as condições carcerárias .
Aluno: Julia de Almeida Ferrão
Curso do aluno: História
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Nobel de Oliveira Júnior
Curso do aluno: História
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Epistolografia e a relações de poder no reino visigodo
E-mail: rodrigo.rainha@estacio.br
Docente orientador: Rodrigo dos Santos Rainha

RESUMO
Este projeto tem por objeto as relações mestre-discipulares no reino visigodo no século VII, com ênfase na vinculação entre tais relações e a
reformulação e organização da Igreja na Península Ibérica. Esta proposta reporta-se à recorrência de instrumentalizações pedagógicas presentes no
discurso do episcopado visigótico, valendo-se constantemente de fórmulas que sublinham a necessidade do aprendizado, da valorização dos mestres
e da institucionalização da educação. Optamos por centrar nossa análise nas epístolas visigóticas por entender que este tipo de documento permite a
observação de aspectos da atuação institucional, disputas e hierarquia eclesiástica e formulação e aplicação de princípios de cunho educacional.
Centramos nosso olhar para as epístolas dos bispos do século VII, reconhecidos pela historiografia como importantes lideranças visigodas.
Entendemos que em meio ao hiato sócio-político enfrentado pelo episcopado visigodo no século VII, que se via envolto a disputas políticas, em que a
questão da Igreja ficava em segundo plano, alguns membros destacados do episcopado buscam fortalecer os discursos específicos deste espaço.
Nesse papel, sobretudo, Isidoro de Sevilha reforça a relação mestre-discipular e a educação como forma de regular e indicar posições do clero frente à
sociedade, estabelecer hierarquias e legitimidade. Este projeto, uma vez idealizado, teve que enfrentar os localismos, no entanto, no pragmatismo dos
demais bispos visigodos e no papel representado por seus discípulos identificamos que a proposição ganhou reconhecimento e recorrência, sendo
uma fórmula repetida mesmo em seus enfrentamentos e por grupos rivais.
Aluno: Camila Dominice Vilardo
Curso do aluno: História
Situação: PIBIC/CNPq
Aluno: Luciana Soares Liscano Vidinha
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Luciene da Silva Marinho
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Título História e Energia – Representação, discurso e prática do Estado brasileiro na gestão de fontes energéticas e seus reflexos nas populações
afetadas
E-mail: rafaelpecanha@gmail.com
Docente orientador: Rafael Pecanha De Moura

RESUMO
Afeto a uma proposta interdisciplinar, integrando, especialmente, conhecimentos e autorias da História e da Antropologia, nosso projeto pretende
explorar a contraposição entre os discursos pertencentes à questão nuclear (“risco”, “progresso”, “ambiental”, “participativo”), oriundos de diferentes
atores sociais (com foco nos entes públicos e na população das áreas afetadas); e as práticas nucleares no Brasil. A pergunta a ser respondida em
nosso trabalho divide-se na busca da confirmação ou não de duas hipóteses: 1.há uma contradição entre discurso e prática na estrutura do Estado
brasileiro no trato da questão nuclear, de maneira que as ações efetivadas, bem como as omissões governamentais, são diferentes do que é dito,
escrito, prometido e divulgado pelo referido grupo enquanto instituição; e 2.há uma disputa entre a representação popular acerca da questão nuclear
e o discurso defendido pelo Estado, que busca contestar essas construções mentais de risco e medo com elementos voltados à propaganda e ao
marketing, focado nos conceitos de segurança e prevenção. Como hipótese de trabalho e resposta à pergunta acima apresentada, visualizamos análise
próxima à de Alain Gras (2007): o governo brasileiro “escolheu o fogo” (petróleo e energia nuclear) quando poderia ter escolhido algo alternativo
como solução energética, ou ainda, escolhendo “o fogo”, poderia ter optado por políticas mais responsáveis dentro de tal contexto – como o trato dos
rejeitos – e não o fez. Isto, obviamente, traduz-se em todo o processo histórico de construção de poder do próprio Estado brasileiro, ao menos, desde
a década de 1930 até os dias de hoje. Os motivos de tal escolha, nessa hipótese, podem relacionar-se com o que chamaríamos de cultura de Estado,
isto é: existe uma identidade histórica, cultural e política do Estado Brasileiro que conduz seus atores (claro, na medida em que estes se conformam
com o status quo dessa mesma cultura) a tais posicionamentos. Para defender essa possibilidade, escolheremos autores que nos permitam uma
caracterização do Estado brasileiro, tais como Boschi (2004) e Faoro (1975). Nesse sentido, crê-se na possibilidade de estabelecer um ciclo de
contradições, que acaba por colocar a questão nuclear na atual situação crítica em que se encontra no país. A representação popular de risco e medo
não se alinha ao discurso do Estado, que, por sua vez, não exerce práticas compatíveis com sua fala, afetando tais populações, diretamente ligadas à
política nuclear. Dessa forma, ao buscar apontar as lacunas na relação entre o Estado (seu discurso, sua política nuclear) e a realidade das populações
afetadas, desejaremos, ao final, preenchê-las, propondo soluções, após estabelecermos uma análise ampla, histórica e crítica do contexto de trato
público dessa matriz energética em nosso país.
Aluno: Leticia Souza da Costa
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Franciele Pinheiro Sampaio
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Elaine Myrtes Peyroton Silva Martins
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Luiza Olívia Soares Franco
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Monica Serino da Silva
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
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Título História, Retórica e Representações: Subsídios para a produção e interpretação da história regional
E-mail: paulocotias@gmail.com
Docente orientador: Paulo Fernando Araujo De Melo Cotias

RESUMO
A formação do profissional de história nos dias atuais abrange aspectos diversificados. Dedicar-se ao binômio ensino-pesquisa, bem como no
importante exercício analítico dos acontecimentos contemporâneos e dos que já ocorreram em outras temporalidades, configuram-se em desafios
prementes. Desse modo, se faz necessário pensar numa nova dimensão histórica que possibilite aglutinar essa diversidade em um campo de estudos
que seja a um só tempo unificado e diversificado. Propomos em nossa linha de pesquisa analisar as possibilidades, mecanismos e aplicações concretas
dessa nova dimensão, que aglutina elementos da Retórica, da Teoria das Representações Sociais e da Historiografia. De que modo ela possibilita a
construção e interpretação do saber histórico, sua difusão pelo ensino, suas potencialidades na análise e proposição de práticas metodológicas. Além
disso, propomos um questionamento sobre o como investigar historicamente os modos de pensar e agir que determinam as produções no campo
profissional da história, ou seja, quais operadores controlam a construção do discurso historiográfico, sua difusão e ensino, e de que modo ele se
impõe como preferível. Nesse ponto, a Teoria das Representações Sociais e a Retórica (Teoria da Argumentação proposta por Perelman &Tyteca) se
encontram. Propomos observar como esse processo ocorre na produção e ensino de história regional, tendo como delimitação objetiva as produções
historiográficas e memorialísticas da cidade de Cabo Frio.
Aluno: Michael Williams Teixeira Dias
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Victor Carvalho Rocha
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Tatiana Borges Machado de Sá
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Nemo Canabarro Lucas: A História de um Oficial Nacionalista Brasileiro no Século XX
E-mail: karlacarloni@gmail.com
Docente orientador: Karla Guilherme Carloni

RESUMO
O projeto é a reconstrução da biografia política do coronel Nemo Canabarro Lucas (1908 - 1987) – uma destacada liderança político-militar, entre as
décadas de 1930 a 1980, no Brasil. Sua trajetória militar e política se confunde-se com significativos momentos da história recente da nação e pode
servir como fio condutor para desvendar a trama histórica.
Nemo Canabarro Lucas sentou praça em 1926 e ingressou na Escola Militar de Realengo na cidade do Rio de Janeiro. Simpatizante dos ideais
tenentistas, o oficial participou da Revolução de 1930; da Revolução Contitucionalista de 1932; da Guerra do Chaco, entre Paraguai e Bolívia, lutando
ao lado das tropas do Exército paraguaio como 1º tenente; na década de 1930 aderiu à Aliança Nacional Libertadora e foi preso, tendo cassada a sua
patente de oficial do Exército por participação no levante de 1935. Em 1937, aliou-se aos republicanos que lutaram contra o general Franco na guerra
civil espanhola, sendo designado, no Exército da Catalunha, oficial de estado-maior na 218ª Brigada Mista da 34ª Divisão de Infantaria do 10º Corpo
do Exército do Leste. Perdida a batalha no solo espanhol, passou por um campo para refugiados na França, retornando, mais tarde, ao Brasil e
permanecendo detento por alguns dias na Polícia Federal. Esteve nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial como correspondente do jornal
A Noite e da Agência Reuters, acompanhou os exércitos inglês, francês e americano, em campanhas por boa parte da Europa. Em 1945, foi beneficiado
pela anistia, retornando às fileiras do Exército brasileiro e atingindo o posto de tenente-coronel em 1951.
Aluno: Roseane dos Santos Paula
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Francisco Emilião Ferreira
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Sylvana de Aguiar Duarte
Curso do aluno: História - Bacharelado
Situação: PIBIC/Voluntário
Título O surgimento do homem moderno: uma abordagem a partir de sua formação sociocultural
E-mail: gessicagg@yahoo.com.br
Docente orientador: Gessica Goes Guimaraes Gaio

RESUMO
A formação do mundo moderno configura como um dos momentos fulcrais para a constituição da tradição ocidental. Nos meandros do processo
histórico ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, podemos perceber a emergência de um novo referencial cosmológico, bem como uma forma inédita
de conceber o homem e a própria experiência histórica. Centrado nessa vivência do novo, o projeto pretende articular as diferentes temporalidades,
ao refletir sobre as permanências das formas intelectuais oriundas do medievo nessa idealização do homem moderno, bem como problematizar tal
idealização na escrita da história. Mais do que um balanço historiográfico sobre esta questão, a pesquisa almeja a compreensão do conceito de
“homem moderno”, a partir da articulação entre duas experiências, inúmeras vezes compartilhadas, na construção da realidade na Europa
quinhentista: a arte do Renascimento e as Reformas Religiosas. Para a efetivação dessa pesquisa, centrada no campo teórico e metodológico da
história das ideias, será adotado o referencial teórico proposto pelo historiador alemão Reinhart Koselleck, a saber, da história dos conceitos. Segundo
Koselleck, a Idade Moderna foi marcada pelo surgimento e transformação de inúmeros conceitos que contribuíram para a instalação de uma nova
ideia de homem e uma relação específica com o tempo. Assim sendo, pretendemos pensar a formação dos tempos modernos a partir do estudo da
história de alguns desses conceitos. Esta pesquisa será realizada através da análise da bibliografia sobre o tema das fontes pertinentes ao projeto de
cada aluno.
Aluno: Jean George Tentes Santos
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Renato Estevão de Oliveira Filho
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Márcia Martins Adão de Almeida
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Ana Elisa Nascimento
Curso do aluno: História - Licenciatura
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: Letras
Título Estratégias de Aprendizagem de Língua Inglesa: Uma Proposta para o Desenvolvimento da Habilidade Oral em Alunos de Secretariado
Executivo Trilíngue
E-mail: rvieira03@hotmail.com
Docente orientador: Roberta da Costa Vieira

RESUMO
Este projeto de iniciação científica tem como objetivo investigar o perfil de alunos do curso de Secretariado Executivo Trilíngue, a fim de obter dados
sobre sua formação acadêmica anterior, vida profissional e análise de seu conhecimento do idioma inglês, a partir de discussão empreendida em
Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Inglesa, a ser apresentada na fundamentação teórica. Para atingirmos tal fim, será elaborado elemento
etnográfico de pesquisa para procedermos à coleta de dados, qual seja, o questionário, que será detalhado na metodologia. Ademais, utilizaremos a
ferramenta de narrativa pessoal para o estudo individualizado das dificuldades dos alunos no aprendizado da língua alvo e conhecimento das
estratégias que esses alunos utilizam, consciente ou inconscientemente, para o aprendizado dessa língua. A partir do perfil traçado dos alunos do
curso de Secretariado, poderemos propor estratégias de ensino de língua inglesa que levarão em conta as necessidades e os interesses desses alunos,
de forma a tornar o aprendizado desse idioma mais eficiente, prazeroso e duradouro. Finalmente, os dados obtidos nesse estudo poderão se
constituir como potencial fonte de informação para a comunidade cientifica.
Aluno: Fernanda Cristina Nunes da Silva
Curso do aluno: Secretariado Executivo Trilíngu Situação: PIBIC/UNESA
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Projeto(s) do curso: Pedagogia
Título O Processo de Alfabetização de Nascituros com Comprometimento Motor e Baixo Peso, Participantes do Projeto de Estimulação Psicomotora
da UNESA e da Rede SUS – Petrópolis
E-mail: lacavasandra@gmail.com
Docente orientador: Sandra Teresa La Cava De A Amado

RESUMO
A presente pesquisa propõe-se a investigar como vem ocorrendo o processo de alfabetização de nascituros com comprometimento motor e baixo
peso, participantes do projeto de estimulação psicomotora da UNESA e da Rede SUS – Petrópolis. Entende-se aqui que apesar de vivenciar
experiências adversas ante a vida, o ser humano apresenta-se sempre diante da grandeza e da capacidade de criar e recriar esta vida, podendo sair de
uma determinada condição para alcançar um outro estado capaz de garantir maiores possibilidades a sua existência, num processo contínuo que
envolve a aprendizagem desses sujeitos. Assim, a partir de projeto que vem atendendo nascituros com comprometimento motor e baixo peso,
acompanhados nas já mencionadas instituições, busca- se aqui, verificar como vem ocorrendo o processo de alfabetização de grupo de crianças
participantes do referido projeto de estimulação motora, que ora se encontram na faixa etária entre 7 e 12 anos. Foram lançados objetivos específicos
verificar a influência da aquisição motora no processo de alfabetização, a partir dos efeitos da fisioterapia e a contribuição desses resultados no
processo de desenvolvimento cognitivo das crianças; verificar se formas diversas de aleitamento materno - exclusivo (AME) e artificial, interferem na
idade de aquisição de marcos motores desses lactentes, favorecendo ou não o desenvolvimento cognitivo; comparar a idade de aquisição dos marcos
motores dos lactentes com baixo peso e dos que nasceram com peso adequado ou sobrepeso, aliando a análise ao processo de alfabetização.A fim de
aprofundar os estudos, buscou-se fundamentação teórica sustentada por três eixos: o primeiro atendendo às necessidades da área da fisioterapia,
referentes ao desenvolvimento motor do ser humano,sustentada pelos estudos de Gesell (1990), Goldberg (2002) e Gonçalves Céu (2012). O segundo
eixo, voltado para o desenvolvimento cognitivo do ser humano, envolvendo os processos pedagógicos que garantam a aprendizagem da leitura e da
escrita, é sustentado pelos estudos de Piaget (1961, 1967, 1974), Ferreiro e Teberosky (1988), Borges( 1994), Vigotski (1996), Cardoso e Teberosky (
2000), Teberosky (2001), Soares ( 2004). O terceiro eixo contempla a pesquisa científica em suas concepções, especificidades, estratégias e técnicas,
como Ludke e André(1986), Minayo (1994), Alves-Mazzotti (2004), Severino (2006), Morin (2011). De concepção fenomenológico-dialética, a pesquisa
quanti-qualitativa sustenta-se na fenomenologia de Husserl e no materialismo dialético de Marx (Triviños, 2006), já que considera a intencionalidade
do sujeito que aprende, no caso aqueles que pesquisam, aliada a uma concepção científica da realidade enriquecida com a prática social da
humanidade, inter-relacionando os diferentes aspectos da realidade, de maneira a esclarecer as questões através do contraditório, de maneira a
transformá-la. Através das técnicas de observação descritiva e analítica e entrevistas semiestruturadas que possibilitarão a coleta de dados e posterior
análise a partir de categorias previamente definidas, serão analisados os dados coletados levando em conta as características da pesquisa, o problema
investigado, seus objetivos e sustentação teórica. Tais dados serão divulgados de maneira a permitir que todos aqueles que se envolvem com as
crianças em processo de alfabetização possam usufruir de tal estudo, de maneira a favorecer o desenvolvimento das crianças.
Aluno: Helena de Toledo Alves
Curso do aluno: Fisioterapia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Anselmo dos Santos
Curso do aluno: Fisioterapia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Potiara do Nascimento
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Miriã Vieira Corrêa
Curso do aluno: Fisioterapia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Glauciane Antunes dos Santos
Curso do aluno: Pedagogia
Situação: PIBIC/Voluntário

Exatas e Engenharias
Projeto(s) do curso: Arquitetura e Urbanismo
Título Gestão para produção de edificações sustentáveis: ênfase em tecnologias esistemas construtivos industrializados
E-mail: paulabrasil_arq@yahoo.com.br
Docente orientador: Paula De Castro Brasil

RESUMO
Os impactos econômicos, ambientais e sociais das atividades da construção civil são cada vez mais reconhecidos, e apontam para uma demanda
urgente de novas atitudes, no sentido de promoverem empreendimentos e produtos mais sustentáveis. A redução do impacto ambiental provocado
pela construção civil envolve mudanças radicais em todo o processo de produção. Isso porque a construção sustentável depende de decisões que
iniciam na fase de planejamento do empreendimento e se estendem ao longo das etapas do projeto de arquitetura e complementares, execução da
obra, uso-operação e manutenção da edificação. Sabe-se que a escolha adequada de tecnologias e sistemas construtivos pode interferir em todo o
processo de produção no que se refere aos impactos ambientais gerados no canteiro de obras e quanto a qualidade da edificação. Existem diversos
estudos sobre os sistemas construtivos convencionais e uma carência para os sistemas industrializados. Considerando a importância do setor da
construção civil na busca pelo desenvolvimento sustentável, o objetivo geral da pesquisa é analisar tecnologias e sistemas construtivos que possam
ser incorporadas no ciclo de vida das edificações a fim de contribuir para a produção de edificações sustentáveis. Alguns sistemas foram previamente
selecionados para dar início a pesquisa como Pré-moldado em concreto armado; Pré-moldado em concreto protendido; Painéis Cerâmicos PréFabricados; Concreto PVC; Steel Frame; Wood Frame; Sistema Drywall; Sistema filtup; Blocos e painéis EPS; Alvenaria estrutural (peças
industrializadas). Para isso, será realizado um levantamento sobre as principais características sistemas construtivos industrializados.A partir do
levantamento será analisado o desempenho de edificações que utilizam esses sistemas, tendo como base a nova norma de desempenho (NBR 15.575)
e os conceitos de coordenação modular. Pretende-se assim estabelecer uma correlação entre a gestão da construção e os sistemas construtivos
industrializados. Entende-se que o sistema de gestão do empreendimento é uma peça-chave na produção de edificações sustentáveis. Além disso, a
pesquisa espera compilar os resultados estruturando um banco de dados, através de uma ficha-modelo (eletrônica) para cada sistema, que poderá ser
disponibilizado para os profissionais da Arquitetura, Engenharia e Construção Civil (AEC). O banco de dados sistematizará informações como:
vantagens e entraves de cada sistema; desempenho; empresas com experiência no ramo(construtoras e fornecedores); procedimentos necessário
para a sua aplicação; custos; prazo médio de execução; perfil da mão de obra; interferências na processo de projeto e na gestão da construção.
Aluno: Carolina Brandão Moraes Guimaraes
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Dalila Miguel de Lima
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Emanuelle Gastaldi França
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/UNESA
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Título Interligando o Bairro Imperial: Mobilidade sustentável em São Cristóvão
Docente orientador: Jeanne Almeida Da Trindade

E-mail: jeannetrindade@gmail.com

RESUMO
Atualmente São Cristóvão é um bairro que serve de passagem para regiões vizinhas, como o Centro e a Tijuca, e que foi paralisado no tempo devido à
falta de investimentos públicos. A infraestrutura de transporte da região é boa, no entanto, existem falhas em sua distribuição, o que o torna o
sistema ineficiente e desintegrado. O presente trabalho tem por finalidade estudar e apresentar propostas visando melhorar a falta de integração
entre os modais de transporte público existentes no bairro de São Cristóvão (ônibus-metrô/trem) e integrá-los como um todo através de uma rede
cicloviária. Tendo como base a diretriz de inclusão da bicicleta como meio de transporte na Cidade do Rio de Janeiro, tal sistema é uma nova
alternativa modal, além de ser um veículo saudável e não poluente, que promoverá a conexão entre dois lados distintos e importantes da região,
passando a servir melhor o bairro. Os equipamentos públicos, como bicicletários e estações de aluguel, serão inseridos no projeto para que o sistema
seja mais eficiente e os usuários tenham como estacionar suas bicicletas, usufruindo sem transtornos das ciclovias. Sendo assim, a bicicleta será um
agente integrador e sustentável que qualificará melhor os espaços públicos e servirá efetivamente na intermodalidade do bairro Imperial de São
Cristóvão.
Aluno: Leonardo Calixto de Lima Junior
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Inventário Arquitetônico e das Condições de Conforto Ambiental e Acessibilidade de Centros Culturais em Edificações Tombadas no Rio de
Janeiro
E-mail: liane.arq@gmail.com
Docente orientador: Liane Flemming

RESUMO
O território nacional apresenta uma diversidade de núcleos arquitetônicos urbanos que caracterizam diferentes exemplos de ciclos econômicos ou
sociais da história do Brasil. Implantados em distintas épocas, com pouco mais de quinhentos anos, pouco restou da formação original e pouco foi
estudado e divulgado com precisão da situação atual destes sítios e das edificações remanescentes, algumas destas tombadas por órgãos
governamentais. Considerando este fato, este trabalho tem por objetivo criar um banco de dados cujas informações estejam disponibilizadas por meio
da internet. Tal banco de dados será alimentado por informações obtidas através de um inventário resultado de uma metodologia elaborada para esta
pesquisa. A utilização da metodologia tem como meta o cadastramento de características arquitetônicas, das condições de conforto ambiental e a
acessibilidade das edificações em sítios urbanos. A proposta consiste na modelagem de um banco de dados, de forma a identificar as principais
características individuais e em conjunto nestes sítios urbanos. O foco da pesquisa será a identificação dos elementos de relevância arquitetônica das
respectivas edificações estudadas, analisando paralelamente as condições de acessibilidade e de conforto ambiental, gerando como produto dados,
imagens e aspectos de conforto como um todo, sobre essas edificações, além de um inventário físico de detalhes construtivos que poderá servir como
fonte de informações para projetos tanto de restauração, como de adaptação de edificações com valor histórico, o estudo de caso são as edificações
de relevância arquitetônica, utilizadas como centros culturais na cidade do Rio de Janeiro.
Aluno: Raiana Camillo Marques
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Leandro Almeida Mairink
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/CNPq
Título Modelagem Tridimensional de Projetos Arquitetura Modernistas Brasileiros
E-mail: professormilazzo@gmail.com
Docente orientador: Marco Antonio Milazzo De Almeida

RESUMO
A arquitetura modernista brasileira é de extrema importância para a história do país e do mundo. Ela tem sido usada como constante referência para a
produção arquitetônica atual. Existe uma quantidade muito grande de projetos que não foram construídos, e com pouco ou nenhum material
publicado. O uso da computação gráfica pode simular, bem próximo da realidade, estes projetos construídos. O objetivo da pesquisa é coletar os
dados sobre estes projetos, organizar, digitalizar para computador os desenhos, modelar tridimensionalmente estes projetos, criar imagens
fotorealisticas, criar vídeos de passeios virtuais. Este material servirá de base para publicações, divulgação em revistas e sites especializados de
arquitetura, produção de artigos e criação de uma biblioteca virtual de projetos.
Aluno: Suellen Cristina Santos Trindade
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Romulo da Silva Almagro
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA
Título Modernidade Petropolitana – A cidade além do rótulo Imperial
E-mail: eriveltoms@gmail.com
Docente orientador: Erivelton Muniz Da Silva

RESUMO
Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, tem sua história intimamente ligada ao império, sendo o legado deste período o foco de uma de suas
principais fontes de renda, o turismo histórico. Contudo, outro período histórico, intimamente ligado a arquitetura, contribuiu de maneira muito
contundente para sua memória arquitetônica, indo além dos palacetes e edificações ecléticos tão comumente vinculados a cidade imperial. O
Modernismo, que aporta no Brasil com a semana de Arte de 1922, vê no período entre as décadas de 30 e 70 a sua afirmação no campo da
arquitetura, que ganharia uma face muito peculiar no Brasil, tendo como uma de suas principais frentes a “Escola Carioca”. Composta por arquitetos
formados na Escola Nacional de Belas Artes a partir de meados da década de 20 e capitaneada por profissionais como: Affonso Eduardo Reidy, Sérgio
Bernardes, Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Henrique Mindlin, os irmãos MMM Roberto; eles de certa forma definiram para o mundo o que foi a
Arquitetura Moderna no Brasil, que ganharia o mundo com o pavilhão na Feira Mundial de Nova York em 1938 e a exposição no MoMA Brazil Builds
de 1943. A aprazibilidade do clima da cidade de Petrópolis, e sua proximidade com a então capital brasileira (menos de 70Km entre ambas), a tornou
destino de parte da elite carioca, que procuravam na cidade o sossego pouco comum a metrópole. Foi esta mesma elite que encontrou na arquitetura
moderna uma forma de expressar a vanguarda de seus ideais, e que já se utilizava dos serviços destes arquitetos na capital, que viria a levar em um
primeiro momento esta então nova forma de expressão serra acima. Apesar de alguns projetos notadamente conhecidos, como a Casa de Edmundo
Cavanelas, obra de Oscar Niemeyer que já serviu de cenário para filmes e programas de TV, e a Casa de Samambaia, projeto de Sergio Bernardes para
sua amiga Lota de Macedo Soares, premiada na II Bienal de São Paulo, boa parte desta arquitetura é pouco conhecida, seja pela população da cidade
como por arquitetos. Relegar tamanha herança não é algo condizente com uma cidade que tem em sua história um de seus principais atrativos. O que
está pesquisa propõe é explorar e trazer a tona estes projetos, buscando entender a relação desta arquitetura com a cidade que a circunda, assim com
a relação que vários destes arquitetos tiveram diretamente com a cidade (Lucio Costa chegou a residir na cidade, e Eduardo Reidy mantinha uma casa
de campo na mesma), e com isso tornar ainda mais claro a relação da cidade com mais este importante período da história da arquitetura.
Aluno: Juliana Vitoriano Christo
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Adonis Luiz Osmar Silva
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Reestruturação do processo de produção na construção civil: estratégias para gestão com foco na sustentabilidade
E-mail: paulabrasil_arq@yahoo.com.br
Docente orientador: Paula De Castro Brasil

RESUMO
O setor da construção civil é um dos grandes responsáveis pelo consumo de recursos naturais e geração de impactos negativos ao meio ambiente. A
construção de qualquer edificação, inevitavelmente, causa impactos no ecossistema em que está inserido, ocasionando gastos de energia, de recursos
naturais e geração de resíduos. Estes impactos ocorrem tanto nas etapas de construção quanto no uso do edifício. O setor apresenta grande
relevância no cenário econômico e social, na medida em que gera desenvolvimento local e emprego para a população. Dessa forma, é cada vez mais
iminente a adoção, por parte dos segmentos privado e público, de políticas voltadas para sustentabilidade nas esferas ambiental, econômica e social.
Para atingir o desenvolvimento sustentável, é imprescindível a preservação dos recursos naturais, bem como a defesa da sua melhor utilização, sob
pena de, no futuro, não ser possível desfrutar do que hoje é construído. Se por um lado, a atividade industrial representa um entrave na busca do
desenvolvimento sustentável, em razão dos inúmeros impactos causados ao meio ambiente, por outro lado, ela figura como um elemento
significativo, já que oferece técnicas construtivas que podem auxiliar na busca por edificações mais eficientes e que gerem menos impactos na
execução e operação das edificações. Dentro desse contexto, a indústria tem a responsabilidade de incentivar e orientar profissionais da área na
adoção de boas práticas ambientais para garantir a sustentabilidade da edificação como, por exemplo, aproveitar as condições naturais locais; reduzir
impactos no entorno – paisagem, temperaturas e concentração de calor, sensação de bem-estar; qualidade ambiental interna e externa; gestão
sustentável da implantação da obra; uso de matérias-primas que contribuam com a eco eficiência do processo; reduzir o consumo de energia e água;
reduzir, reutilizar, reciclar e dispor corretamente os resíduos sólidos; educação ambiental: conscientização dos envolvidos no processo. Apesar da
responsabilidade do setor, há uma carência de informações relacionadas com o processo de tomada de decisão e definição das práticas sustentáveis
mais adequadas para cada tipo de edificação. Diante disso, as construtoras e incorporadoras tem buscado orientações nas certificações ambientais
nacionais e internacionais. Assim, o projeto de pesquisa propõe o estudo das principais metodologias de certificação ambiental utilizadas nas
edificações no Brasil. Pretende-se também verificar a influência dessas metodologias nas práticas de gestão a fim de contribuir para a produção de
edificações sustentáveis.
Aluno: Ruani Burock Dos Santos
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Camilla Manzano Costa
Curso do aluno: Arquitetura e Urbanismo
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: Ciências Aeronáuticas
Título Acidentes Aéreos da Aviação Civil Brasileira: Detalhamento dos Fatores Contribuintes de Maior Incidência, no período de 2007 a 2012
E-mail: selmalealribeiro@gmail.com
Docente orientador: Selma Leal De Oliveira Ribeiro

RESUMO
Desde que o avião foi inventado, uma preocupação muito grande com a segurança tem revestido o desenvolvimento da atividade aérea. Entretanto,
mesmo com toda a evolução da atividade, acidentes continuam acontecendo. O que se tem observado nas estatísticas brasileiras apresentadas é um
aumento no número de acidentes a cada ano, apesar das recomendações emitidas ao término das investigações realizadas. Da mesma forma, os
principais fatores contribuintes de acidentes identificados vêm se mantendo presentes e aumentando seu percentual de contribuição a cada ano, O
presente trabalho terá como objetivo identificar os aspectos que caracterizam e/ou condicionam a ocorrência de cada um dos cinco fatores
contribuintes de maior incidência presentes nos acidentes aéreos ocorridos no período 2007 a 2012 no território brasileiro, na tentativa de
compreender melhor suas características e as condições que os sustentam. Após a identificação dos cinco fatores que tiveram maiores incidências,
estes passarão por um processo de identificação de características comuns, na tentativa de serem estabelecidas subcategorias de cada um deles,
conforme a descrição do evento ocorrido. A fundamentação teórica utilizada seguirá o modelo de estudo de acidente organizacional preconizado por
James Reason e adotado pela Organização de Aviação Civil Internacional. O estudo terá um perfil descritivo e seguirá os procedimentos técnicos de
uma pesquisa documental, pois estará focada na análise dos relatórios emitidos pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
(CENIPA). Um relatório final será desenvolvido com os resultados obtidos e sugestões de medidas mitigadoras para minimizar a recorrência de
acidentes, bem como propostas de trabalhos e estudos de continuação e aprofundamento.
Aluno: Pablo Viégas
Curso do aluno: Ciências Aeronáuticas
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: CST em Gestão Ambiental
Título Comunidade Pesqueira de Itaipu/RJ: ações socioambientais em defesa da pesca artesanal, da cultura tradicional e do meio ambiente
E-mail: verafml@gmail.com
Docente orientador: Vera de Fatima Maciel Lopes

RESUMO
O presente projeto de pesquisa tem como objetivo geral mapear as ações socioambientais desenvolvidas na comunidade pesqueira de Itaipu/RJ
(RESEX, APA etc.), os problemas que comprometem a continuidade da atividade pesqueira e apontar alternativas de superação, visando à preservação
da cultura tradicional, a sustentabilidade da atividade e do meio ambiente. Com uso de metodologias participativas, o escopo da pesquisa se integra e
fortalece outros projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos por professores e alunos da Universidade Estácio de Sá, Campus Nova América na
comunidade pesqueira de Itaipu/RJ. Pretende-se ainda, criar sinergias e estabelecer interações institucionais com outras instituições acadêmicas que
já atuam na localidade, entre as quais o Núcleo de Solidariedade Técnica (SOLTEC/UFRJ) e pesquisadores da UFF, assim como organizações
governamentais e não governamentais. Com isso, acredita-se que os alunos envolvidos, vivenciarão uma experiência significativa de pesquisa,
efetivamente, integrada ao ensino e extensão, desenvolvendo habilidades de trabalho em redes com interações interinstitucionais.
Aluno: Valéria Cristina de Melo Lopes
Curso do aluno: CST em Gestão Ambiental
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Paulo Alfredo do Nascimento dos Santos
Curso do aluno: CST em Gestão Ambiental
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Engenharia Ambiental e Sanitária
Título Avaliação da Poluição Ambiental Mangue da Moça Bonita (São João da Barra –RJ) Através da Análise de Águas, Biomonitores e Sedimentos
E-mail: sheila_tavares@hotmail.com
Docente orientador: Sheila Tavares Pereira

RESUMO
O trabalho de pesquisa visa avaliar o nível de poluição do sistema estuarino do Manguezal da Moça Bonita em São João da Barra- Rj, com relação aos
teores de metais pesados, coliformes fecais e qualidade das águas. Neste sentido, pretende-se analisar a presença e o teor de coliformes fecais em
águas e peixes da região estudada; avaliar os níveis de metais pesados, chumbo (Pb), cádmio (Cd), arsênio (As), cobre (Cu) e zinco (Zn) presentes nas
amostras coletadas (sedimentos e peixes); medir e analisar os parâmetros físico-químicos com respeito à qualidade das águas; realizar estudos
estatísticos com as variáveis levantadas no trabalho, para melhor compreensão da inter-relação das mesmas; analisar os resultados obtidos do ponto
de vista da saúde pública, com repasse das informações à comunidade local e a órgãos competentes.
Aluno: Kenia Caroline Delgado Martinez
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Flávia Barbosa Rocha
Curso do aluno: Farmácia
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Constituintes Químicos e Avaliação da Atividade Alelopática de Caules e Casca de Schinus terebinthifolius Raddi
E-mail: lucianamoreno990@gmail.com
Docente orientador: Luciana Moreno Dos Santos

RESUMO
O presente trabalho visa à avaliação dos constituintes químicos de caules e cascas e também a avaliação alelopática de Schinus terebinthifolius. Serão
analisados extratos brutos e frações obtidas. A avaliação alelopática será realizada através de testes in vitro e in vivo utilizando como espécie
indicadora Lactuca sativa (alface). Após análises preliminares os melhores resultados obtidos serão refeitos com espécies daninhas endêmicas da
região; serão avaliadas as espécies Bidens pilosa (picão-preto) e Lantana camara (leiteiro). Serão realizados bioensaios de germinação e de
crescimento. Para avaliação alelopática inicialmente os extratos serão avaliados quanto à atividade frente às espécies Lactuca sativa e Bidens pilosa.
De todos os extratos e frações será avaliada a concentração de 100mg/L utilizando-se água como testemunha. Dos extratos serão avaliadas as
concentrações de 100, 75, 50, 25 e 12,5 % tendo como dose inicial água (dose zero). As frações em acetato de etila e butanólica foram avaliadas em
duas faixas de concentração discriminadas em E1 para a avaliação das concentrações 8, 4, 3, 2 e 1 mg/L tendo como dose inicial água (dose zero) e E2
para as concentrações de 200, 100, 50, 25, 12,5 mg/L tendo como dose inicial água (dose zero). Nos ensaios de germinação avaliações diárias serão
realizadas para determinação do índice de velocidade de germinação e percentual de germinação (in vitro) e índice de velocidade de emergência e
percentual de emergências (in vivo). As medidas biométricas serão realizadas aos 10 dias para os ensaios in vivo e 20 dias para os ensaios in vitro,
serão avaliados os parâmetros comprimento de parte aérea, comprimento de raiz, biomassa fresca e biomassa seca. Os experimentos para avaliação
in vitro serão conduzidos segundo delineamento experimental inteiramente casualizado, nos ensaios in vivo o experimento foi conduzido segundo
delineamento experimental em blocos casualizados com quatro repetições.
Aluno: Jussara Dias Pereira Encina
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Leticya Donateli Paulino
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Gabriel Couto Leite
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Danielle Ferreira da Silva Bastos
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/UNESA
Título Desenvolvimento de Ferramentas para Análises Técnico, Econômica e de Impacto Ambiental da Produção de Biocombustíveis na Região
Norte Fluminense
E-mail: oselys@gmail.com
Docente orientador: Oselys Rodriguez Justo

RESUMO
O estado do Rio de Janeiro e especificamente a região do Norte fluminense tem se destacado pelo impacto dos investimentos nos diversos setores da
economia. Geralmente, regiões em rápido ritmo de desenvolvimento industrial mostram um perfil ascendente de adensamento populacional e
demandas expressivas de energia. Dentre as diversas alternativas de produção de energia, a produção de biocombustíveis vem ganhando
estrategicamente cada vez mais atenção do ponto de vista tecnológico, ambiental e social. Contudo, o interesse na produção de biocombustíveis
extrapola a questão da produção de energia e da redução do impacto ambiental do uso de fontes não renováveis e diz respeito também ao benefício
de promover novas oportunidades de negócios, trabalho e maior desenvolvimento. Porém, atualmente há uma crítica pertinente em relação aos
benefícios integrais dos biocombustíveis, principalmente aqueles de primeira geração, uma vez que a sua produção gera impactos na área de
alimentos, alto consumo de água como característica da produção agropecuária e a destruição de florestas devido à expansão das fronteiras agrícolas
e à pressão sobre terras aráveis. Neste contexto, biocombustíveis de segunda e terceira geração envolvem uma mudança na conversão de novas
formas de biomassas que excluem os principais dilemas dos biocombustíveis de primeira geração. Contudo, a produção destes novos biocombustíveis
tem apresentado altos custos de investimentos e baixos rendimentos, o que tem limitado significativamente sua satisfatória implantação em grandes
escalas, requerendo ainda o desenvolvimento de processos muito mais eficientes do ponto de vista técnico-econômico e ambiental. Neste cenário, o
objetivo geral deste trabalho é desenvolver ferramentas para a análise técnico-econômica e ambiental da produção por métodos convencionais ou
não convencionais de biocombustíveis a partir de matérias primas de diversas fontes disponíveis na região norte do estado.
Aluno: Debora Leal Barbosa
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Kethelly Cristine Rangel Lino
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rayanna da Silva Siqueira
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Efeitos da Salinidade na Localidade de Água Preta no Município de São João da Barra – RJ localizado no complexo portuário do Açu
E-mail: lucianamoreno990@gmail.com
Docente orientador: Luciana Moreno Dos Santos

RESUMO
Devido à exigência de mão de obra qualificada para o complexo logístico e portuário do Açu, do grupo EBX, tem havido atração de profissionais,
fazendo aumentar a população de São João da Barra; acarretando a intensificação do uso desordenado de recursos hídricos, e gerando mais resíduos,
que podem comprometer o lençol subterrâneo e a qualidade da água. O objetivo deste trabalho é mostrar o diagnóstico da qualidade da água do 5º
distrito de São João da Barra - RJ a partir dos dados obtidos nos anos de 2014-2015; tendo visto que dados de anos anteriores já foram obtidos. As
plantas sujeitas a estresse salino por vezes toleram mudanças nestas condições em seu ambiente. A capacidade destes organismos em tolerar sais é
determinada pelas múltiplas vias bioquímicas que promovem a retenção e/ou a aquisição de água, resguardando as funções fotossintéticas e
conservando a homeostase iônica. É necessário compreender essas vias que levam à síntese de metabólitos ativos osmoticamente, aminoácidos
específicos a esse estresse e algumas espécies reativas de oxigênio que podem controlar o fluxo de íons e água. A aptidão das plantas em se
desintoxicar destes radicais livres em condições de estresse salino representa, provavelmente, um custo energético muito elevado. Muitas espécies
tolerantes a salinidade acumulam metabólitos que realizam funções cruciais como osmoprotetores. A síntese destes compostos pode ser relacionada
ao estresse induzido pela condição de salinidade. Neste trabalho, o enfoque foi mostrar a resposta das plantas ao estresse salino, salientando os
aspectos fisiológicos e bioquímicos deste estresse. Embora haja uma série de informações para demonstrar a complexa tolerância ao estresse salino,
ainda é difícil usar um critério especifico para a identificação deste problema para uma variedade de espécies. Deste modo, o trabalho vem a auxiliar
em estudos posteriores a avaliar a importância ecológica do estresse salino.
Aluno: Angela Gama dos Santos
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Camila Eduardo Aleixo
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jader Rezende Dos Santos Lopes
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Priscila de Fátima Ribeiro Almeida
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos em Área de Proteção Ambiental de Macaé de Cima (APAMC), Localizada na Cidade de Nova
Friburgo
E-mail: mario.valpacos@estacio.br
Docente orientador: Mario Roberto Pedroso Valpacos

RESUMO
A geração de resíduos sólidos é um dos problemas mais agravantes da sociedade atual. O crescimento industrial, o desenvolvimento tecnológico, o
acelerado processo de urbanização e o crescimento populacional contribuem significativamente para o aumento dessa problemática. Embora a
população rural seja menor que a população urbana, os impactos negativos dos resíduos produzidos nessas áreas são tão significativos quanto os
causados pela população urbana. Os resíduos da zona rural tem recebido pouca ou nenhuma atenção, pois estes se encontram dispersos nas
propriedades e, de certa forma, a população local já se adaptou à falta de coleta. A falta de um sistema adequado de disposição final de resíduos
sólidos nas localidades rurais pode ocasionar sérios problemas ao ambiente, como a contaminação da água, do ar, do solo e até dos alimentos
produzidos nessas lavouras, podendo acarretar danos à saúde humana e a qualidade de vida. A Área de Proteção Ambiental (APA) de Macaé de Cima
constitui uma unidade de conservação de uso sustentável, criada pelo Decreto Estadual nº 29.213 de 14 de setembro de 2001. A Área de Proteção
Ambiental é uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estáticos ou culturais
necessários para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, com objetivos de assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos
naturais. A Área de Proteção Ambiental de Macaé de Cima está localizada no Município de Nova Friburgo, na Mesorregião do Centro Fluminense do
Estado do Rio de Janeiro, com uma área de 35.037 ha e apesar de já ocorrer à coleta de resíduos sólidos, verifica-se a manutenção de práticas de
manejo tradicional valorizadas culturalmente nestas comunidades, tal como a queima do lixo, majoritariamente entendida como solução para o
“desaparecimento do problema”, e o descarte de resíduos no solo. Tais práticas acarretam problemas ambientais e de saúde da população local.
Aluno: Fernando do Nascimento Dias
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Jackson Silva Sanches
Curso do aluno: Engenharia Ambiental e Sanitá Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Engenharia Civil
Título Capacitação em Técnicas de Preparação e Análises de Amostras de Rochas e Sedimentos do Parque Natural Municipal da Mata Atlântica e
Áreas de Riscos Geológicos Aldeenses, Aplicada à Educação Ambiental
E-mail: anaarraial@hotmail.com
Docente orientador: Ana Maria Nunes Batista

RESUMO
O conceito de Geodiversidade é relativamente novo nas discussões científicas e a interpretação dos elementos abióticos em Unidades de Conservação
e áreas de Riscos Geológicos iminentes no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, está começando a dar os primeiros passos sobre a importância e a
necessidade de conservar o patrimônio geológico. É sabido, também, que o estudo de Geologia aplicada na gestão de problemas ambientais requer a
prévia expressão de conceitos básicos e da tecnologia como meios metodológicos, na construção deste saber e da conscientização sobre a natureza.
Esta proposta visa ensinar procedimentos técnicos como a descrição e interpretação de rocha e sedimentos com o intuito de estimular o estudante de
graduação de Engenharia Civil de Petróleo e Gás a aprender a pesquisar, trabalhar os dados, e apresentar os resultados obtidos para a comunidade e
agentes da Defesa Civil, através de palestras e oficinas técnicas, levando-a a se envolver e valorizar a geodiversidade de seu local. Seus resultados
poderão futuramente subsidiar de uma forma indireta nas demandas da gestão pública das unidades de conservação. Espera-se que a aprendizagem
adquirida durante o desenvolvimento do projeto venha desenvolver no aluno a maturidade para o processamento intelectual das informações que
estará registrando utilizando-as para construir uma reflexão sobre as formas do relacionamento humano com a natureza e para a participação do seu
próprio processo de educação. As atividades serão desenvolvidas no campo e no laboratório de geologia UNESA-Cabo Frio sob a orientação do
professor e técnico-auxiliar do laboratório de geologia, corresponsáveis pela situação de ensino-aprendizagem.
Aluno: Danielle dos Reis Barreto
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Márcio de Oliveira
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rosane Batista Ferreira
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thais de Almeida Perru
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Cerâmica Vermelha: da Pesquisa Básica à Inovação Sustentável
E-mail: luciana.lezira@estacio.br
Docente orientador: Luciana Lezira Pereira de Almeida

RESUMO
Desenvolver, qualificar, caracterizar e testar novos produtos cerâmicos incorporados com resíduos sólidos que possa substituir (em porcentagem) a
matéria prima. Modernização e reformulando o processo de fabricação dos blocos cerâmicos para alvenaria. A principal meta constitui-se a melhoria
de produtos relacionados a blocos cerâmicos de alvenaria da região de Campos dos Goytacazes. Melhorar a qualidade dos produtos, adequando-se à
NBR 15270 através do melhoramento do processo e a incorporação de resíduos de construção civil no produto cerâmico. Os impactos que serão
gerados na economia do Estado do Rio de Janeiro serão: geração de novos produtos e tecnologias através da incorporação de resíduos sólidos na
massa cerâmica; o aumento de fabricação e consumo dos produtos cerâmicos qualificados e certificados conforme normas técnicas na Região Norte
Fluminense; exemplo sustentável para todas as cerâmicas da região Norte Fluminense do estado do Rio Janeiro, expandindo para outras cerâmicas da
região Noroeste (Cardoso Moreira) e metropolitana (Itaboraí); inclusão das indústrias cerâmicas no mercado crescente da construção civil, através da
adequação dos produtos à norma técnica; preservação da cultura da região que envolve cerca de 25.000 pessoas que trabalham direta e
indiretamente nas indústrias cerâmicas da região de Campos dos Goytacazes; contribuição para a sustentabilidade do país, por meio da redução do
uso de recursos naturais não renováveis e do consumo de energia, aumento da vida útil dos aterros sanitários, geração de novos empregos e
diminuição de impactos ambientais, gerando mais qualidade de vida para os cidadãos e para o planeta.
Aluno: Amanda Lima Hufnagel Alves Santos
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thainar Viana de Sá
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thays Manhães de Azevedo
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/CNPq
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Título Utilização da Energia Solar para Monitoramento da Geração e Fornecimento Através de Rede GPRS Aplicada em Residências Rurais
E-mail: robson.santos@estacio.br
Docente orientador: Robson da Cunha Santos

RESUMO
O Brasil passa por um período muito grande sem chuvas e as reservas de água nos reservatórios e rios se encontram no nível muito baixo. Dessa
forma, todas as grandes cidades estão sujeitas a racionamento de energia. O projeto proposto consiste em um sistema de geração de energia solar,
integrado a um inversor “Grid-Tie”, este inversor converte a energia em Corrente Continua “CC” gerada pelas placas, em Corrente Alternada “CA” nos
mesmos parâmetros de frequência e tensão que estiver na rede de distribuição elétrica. Através de um módulo de medição inteligente será
quantificada a energia gerada este ainda transmitirá a informação do total geral em determinados períodos de tempo a um microcontrolador que irá
interpretar e passar a informação para um modem GSM. O modem por sua vez terá a função disponibilizar a informação medida na internet utilizando
as redes e antenas da telefonia celular. Uma estação supervisória irá capturar estes valores disponibilizando-os para um monitoramento remoto,
possibilitando a detecção de falhas do funcionamento bem como a necessidade de manutenção. Este projeto abrange e explora a tendência mundial
de implementação de redes de distribuição de energia elétricas inteligentes, que facilitam o controle e otimização da eficiência na distribuição de
energia. Outro foco deste projeto é o incentivo a utilização de energia renovável proveniente do Sol, que não causa nenhum impacto ambiental
quando em operação, e que vem possuir um grande potencial de crescimento mundial. Em um futuro não tão distante, no Brasil será possível a venda
da energia gerada em sua casa para a concessionária de distribuição local. Ou seja, a energia excedente produzida pelo sistema, que é a diferença
entre a energia que o sistema gerou e a energia que sua residência consumiu será comprada pela concessionária local e ao invés de pagar uma conta
de fornecimento de energia, você poderá receber um crédito. Isto será possível tão logo a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), responsável
pela regulamentação das redes de distribuição de energia elétrica no Brasil, regulamente esta possibilidade, assim como já é regulamentado em
outros países.
Aluno: Beatriz Coelho da Silva
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marina Aparecida Barbosa de Souza
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Engenharia de Petróleo
Título Determinação de Volumes de Óleo com e sem capa de Gás in place e recuperado: uso da equação de balanço de materiais e do simulador de
reservatórios
E-mail: lgrcea@gmail.com
Docente orientador: Luis Glauber Rodrigues

RESUMO
A Equação de Balanço de Materiais (EBM) é uma das ferramentas mais poderosas e simples que o engenheiro dispõe para o cálculo de reservas. O
objetivo deste projeto é utilizar a equação de balanço de materiais e comparar seu resultado com a ferramenta mais robusta de simulação de
reservatórios que é o simulador de fluxo, no início, meio e fim de um projeto para a determinação do volume de óleo e gás in place e recuperados. A
metodologia resume-se em aplicar a equação de volume de óleo e gás inicial medidos em condições de superfície em diferentes reservatórios
reportados na literatura. Os reservatórios e seus dados básicos e intervalos de variação de parâmetros serão coletados e analisados através de
histogramas. Busca-se com este projeto comparar a utilização da EBM durante a produção de um reservatório para diferentes fluidos e avaliar, com
razoável grau de certeza, o volume de óleo ou gás in place e recuperados, mesmo na presença de grandes aquíferos. Ademais é importante um
acompanhamento da pressão estática do reservatório desde o início da produção, permitindo um gerenciamento de qualidade com ganhos na
reserva. Adicionalmente o projeto fará uma análise estatística dos resultados da EBM e sua utilização como ferramenta de auxílio ao gerenciamento
de reservatórios.
Aluno: Ana Luisa Salgado Junqueira
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Matheus Silveira da Silva
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marcelo Oliveira Queiroz de Almeida
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Gabriel Pereira de Macedo
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Produção de Biodiesel e Glicerina pelo Processo de Transesterificação da Aloe Vera (Babosa)
E-mail: msc.marcelosilva@gmail.com
Docente orientador: Marcelo da Silva

RESUMO
Os biocombustíveis são combustíveis produzidos a partir da matéria orgânica, denominada biomassa, originária de fontes renováveis, que são
produtos vegetais ou compostos de origem animal. Entre as fontes mais conhecidas estão a cana de açúcar, milho, soja, semente do girassol, madeira,
celulose, óleo vegetal, além de outras matérias-primas que encontram-se em fase de pesquisas em universidades e empresas como a Petrobras que
investiga sobre biodiesel e etanol. O presente projeto aborda a importância dos biocombustíveis sob a ótica do meio ambiente, tecnologia, economia
e da tecnologia, a partir da experiência de construção do reator artesanal. A produção funcionará utilizando tipos de álcool (metanol e/ou etanol),
para que no processo vinculado a um catalisador forme um éster. A partir dessa formação passa por um processo de transesterificação de onde sai o
produto e subproduto (biodiesel e glicerina).
Aluno: Ana Carolina Ramalho de Castro
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bruno Vieira Carvalho
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Thaiane de Castro Mello
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Rayanne de Souza Murras
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Lorran da Costa Santana
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Síntese de Hidroxiapatita pelo Método Sol-Gel a Partir de Materiais de Origem Biológica para o Desenvolvimento de Catalisadores
E-mail: marilzasa@oi.com.br
Docente orientador: Marilza Sampaio Aguilar

RESUMO
A hidroxiapatita Ca10(PO4)6(OH)2 gera grande interesse em catálise, devido a sua aplicação como catalisador e como suporte para catalisador em
vários processos, tais como: na decomposição de compostos orgânicos clorados e na remoção de metais pesados de águas, solos e rejeitos industriais,
na desidratação e desidrogenação de álcoois primários para aldeídos e cetonas, a altas temperaturas, na hidrodessulfurização, desidrogenação de
alcanos, oxidação de alcoóis, entre outros. A síntese de hidroxiapatita pode ser realizada através de várias rotas tais como: reações no estado sólido,
coprecipitação, método hidrotérmico e método sol-gel. A estrutura da hidroxiapatita depende fundamentalmente do método utilizado na sua síntese,
onde os métodos hidrotérmicos e de precipitação são os mais empregados, mas apresentam os inconvenientes de necessitar do uso de altas
temperaturas e tempos de processamento muito longos, e das muitas variáveis de processo que devem ser controladas.
A utilização do processo sol-gel na síntese da hidroxiapatita é importante, porque dispensa o uso de alto vácuo e de temperaturas elevadas. Através
deste método de preparação, obtêm-se um pó puro e com uma microestrutura de granulação fina, que contém cristais de tamanho submícron a nano,
com alta área superficial, características fundamentais para produção tanto de catalisadores como de suportes catalíticos. Os precursores mais
utilizados na síntese da hidroxiapatita são o Ca(NO3)2 e o Ca(OH)2, e a utilização materiais de origem biológica é sugerida como uma opção para a
utilização de reagentes convencionais. Esta técnica utiliza equipamentos e vidrarias simples, além de reagentes facilmente obtidos em laboratórios. Os
produtos obtidos nas sínteses serão caracterizados pelas técnicas de Difração de Raios X para identificação das fases cristalinas presentes, Microscopia
Eletrônica de Varredura para determinar as microestruturas dos cristais e por B.E.T. para determinar a área superficial específica e a porosidade dos
sólidos obtidos.
Aluno: Hermes Vinicius de Almeida Cruz
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Luiz Cesar Frota Pamplona
Curso do aluno: Engenharia Mecânica
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: Engenharia de Produção
Título A Logística Reversa de Embalagens Vazias de Defensivos Agrícolas
Docente orientador: Cristiano Farias Coelho

E-mail: cristiano.cfc@gmail.com

RESUMO
Devido a legislações ambientais cada vez mais restritivas e consumidores mais conscientes em relação ao adequado tratamento dado aos resíduos
industriais, as empresas estão sendo obrigadas a repensarem novas formas de se estruturarem no mercado, direcionando a atenção para o ciclo de
vida total de seus produtos, assim como a sua disposição final. Com isso, esta pesquisa se propõe a abordar a destinação final de embalagens vazias de
defensivos agrícolas, em Campos dos Goytacazes – RJ. A intenção é analisar as melhores práticas que podem ser desenvolvidas no campo da logística
reversa desse material, cujo objetivo é o retorno ao processo produtivo, com vistas a oferecer soluções tanto do ponto de vista econômico quanto
ambiental. Fundamentado nos resultados e experiências de sucesso, reportados pela literatura e através de pesquisa em campo, a contribuição desta
pesquisa pretende se basear na apresentação de oportunidades sustentáveis e competitivas, através de um planejamento de gestão ambiental.
Aluno: Ana Caroline Alves Rodrigues
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Análise das Relações Cliente X Shopping Center com o uso de Técnicas de Inteligência Artificial
E-mail: marcelosucena@gmail.com
Docente orientador: Marcelo Prado Sucena

RESUMO
Na era da internet, dos blogs e das redes sociais, o comércio vem observando várias mudanças significativas no equilíbrio de forças entre clientes e
empresas. Os clientes estão se tornando cada vez mais críticos em relação aos serviços, formulando maiores expectativas de qualidade. Seus hábitos e
valores, tal como a sua visão de qualidade do atendimento e conforto, acompanham essas mudanças constantes, impactando diretamente nas
administrações das corporações. No entanto, segundo SÁ E SILVA (2012), dois aspectos marcantes caracterizam o comportamento do consumidor: a
sua incapacidade de expor com clareza suas preferências, bem como sua insegurança em relação às opções escolhidas. Assim, em tal mercado de
concorrência imperfeita, as corporações passaram a buscar diferenciais em seus produtos, com a adoção de pesquisas de análise de relações clienteempresa. Com tais pesquisas, é possível descobrir os desejos do consumidor, com o objetivo de estimular o fluxo de bens econômicos pelas vias de
distribuição. Para LIMEIRA (2012) tais pesquisas podem ser de três tipos: Descritivas, ao indicar atributos ou comportamentos de pessoas, objetos e
produtos. Diagnósticas, ao analisar relações de causa e efeito entre os elementos coletados na pesquisa de tipo descritivo; e Prognósticas, ao estimar
e prever comportamentos futuros, em resposta a estímulos dos ambientes interno (produto, promoção, espaço físico) e externo (avanço tecnológico,
cenário econômico). Assim, o objetivo principal dessa Pesquisa é verificar a possibilidade de utilizar técnicas de inteligência artificial para analisar as
relações entre clientes e shopping center. Pretende-se caracterizar o perfil e a visão dos clientes quanto às suas preferências e necessidades, de forma
descritiva e gerando um diagnóstico.
Aluno: Wallace Jonas de Andrade Marques
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: José Paulo Miranda de Queiroz
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Carlos Diego Torezani Moura
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Paula Regis Queiroz Afonso
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Otimização Operacional do Sistema de Controle de Pressão e Condensação de Co2
E-mail: icunhas@terra.com.br
Docente orientador: Ivan da Cunha Santos

RESUMO
Dentro do atual contexto, as empresas precisam ser mais competitivas/ produtivas e com isso garantir o aumento de sua produção com auxilio da
tecnologia e preservando o Meio Ambiente. O sistema para área industrial que se apresenta tem a função de aumentar a produção condensando o gás
CO2 (Dióxido de Carbono) e com isso possibilitar o controle da pressão do vaso instalado. Neste contexto, é possível que o recondensador de CO2
obtenha o mesmo resultado nas atmosferas dos tanques de estocagem, sendo devolvido o CO2 condensado para o tanque escolhido de acordo com a
necessidade. Desta maneira, para se exemplificar as vantagens deste sistema, será pesquisado numa empresa, em situação real, um estudo onde esta
tecnologia será pesquisada e cujos resultados serão apresentados em produção e valores. Pretende-se evidenciar as vantagens em que o sistema de
controle utiliza um Allen Bradley Controlador Lógico Programável (PLC), atuando diretamente no controle de capacidade do compressor, no
acionamento do ventilador do condensador evaporativo, nas bombas de água de recirculação e condensação de NH3. No controle de nível de NH3,
condensador de CO2, estará sendo proposto que o mesmo seja realizado por boia atuando diretamente no acionamento da válvula solenoide EVRA
garantindo a confiabilidade.
Aluno: Daniel dos Santos Barauna Junior
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Samanta Vicarone Fraga dos Reis
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Izialber Ozani Muniz
Curso do aluno: Engenharia Elétrica
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Elisangela Silva Medeiros
Curso do aluno: Engenharia de Produção
Situação: PIBIC/Voluntário
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Projeto(s) do curso: Engenharia Mecânica
Título Tratamento Térmico em Aços inoxidáveis Duplex Utilizados nas Indústrias Petroquímicas
E-mail: josempaolucci@gmail.com
Docente orientador: Jose Maria Paolucci Pimenta

RESUMO
Com o crescimento da indústria petroquímica no Estado do Rio de Janeiro, institutos de pesquisas e universidades têm se dedicado a desenvolver e
apresentar soluções tecnológicas para o setor. Um dos materiais mais nobres utilizados pela indústria petroquímica, e não apenas por esta, são os
aços inoxidáveis da família duplex. Este projeto visa colaborar para o desenvolvimento dos aços inoxidáveis duplex, especificamente para o processo
de fabricação denominado tratamento térmico, muito utilizado nas indústrias, e que, neste material especificamente, pode acarretar uma mudança
em sua microestrutura, precipitando fases deletérias, e prejudicando o seu desempenho, além de diminuir a vida útil do equipamento. Será analisada
a influência do tempo de permanência e da temperatura na precipitação das fases deletérias, tipos e fração volumétrica. Em adicional este projeto
visa desenvolver no aluno o pensamento científico e a capacidade crítica para a solução de problemas. Amostras do aço inoxidável super duplex UNS
S32760 serão tratadas termicamente utilizando diferentes tempos de permanência no formo, variando entre 10 minutos e 10 horas e diferentes
temperaturas, variando entre 550 e 1000 oC. Após o tratamento térmico as amostras serão preparadas metalograficamente pelas técnicas de
lixamento, polimento e ataque químico eletrolítico com solução de NaOH. As microestruturas resultantes serão caracterizadas por microscopia ótica.
Espera-se com os resultados do projeto determinar a influência do tempo de permanência e da temperatura na precipitação de fases deletérias no aço
inoxidável duplex, bem como contribuir para a formação ampla e completa do educando.
Aluno: Edson Pereira de Sousa
Curso do aluno: Engenharia Mecânica
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Marcos Almeida Pereira
Curso do aluno: Engenharia Mecânica
Situação: PIBIC/Voluntário

Gestão e Negócios
Projeto(s) do curso: Administração
Título Governança Corporativa
Docente orientador: Raul Murilo Chaves Curvo

E-mail: murilochaves@hotmail.com

RESUMO
Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre
proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e
contribuindo para sua longevidade. Os princípios básicos de Governança Corporativa são: Transparência, mais do que a obrigação de informar é o
desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis
ou regulamentos. A adequada transparência resulta em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa com terceiros.
Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação
gerencial e que conduzem à criação de valor. Equidade, caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas
(stakeholders). Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis. Prestação de Contas (accountability), os
agentes de governança devem prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões. Responsabilidade
Corporativa, os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando à sua longevidade, incorporando considerações
de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações.
Aluno: Mayra Shirley Alatrista Ticona
Curso do aluno: Administração
Situação: PIBIC/CNPq
Projeto(s) do curso: Ciências Contábeis
Título Analise de Tributos arrecadados pelo governo da cidade do Rio de Janeiro e seus investimentos com ênfase no ICMS
E-mail: joao.abrantes.cruz@hotmail.com
Docente orientador: Joao Abrantes da Cruz

RESUMO
ICMS é a sigla que identifica o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). É um imposto que cada um dos Estados e o Distrito Federal podem instituir como determina
a Constituição Federal de 1988. Onde a responsabilidade pelo recolhimento (ICMS) devido nas operações de venda de mercadorias ou prestação de
serviços é atribuída ao contribuinte substituto. E o Simples Nacional tem importância para o desenvolvimento regional e municipal, por meio da
arrecadação dos tributos e dos repasses feitos aos estados, distrito federal e municípios. Este trabalho tem por objetivo fazer um estudo sobre a
arrecadação de tributos na cidade do Rio de Janeiro e a forma como o qual e investido internamente no momento em que este evento ocorre neste
caso, a cobrança. Nota-se então, a necessidade de se investigar o impacto que os valores cobrados correlacionado com os reais valores investidos no
município referente ao período de 2013, Todavia não ha uma transparência com relação aos reais valores investidos com tais arrecadações .Nesse
contexto, esta pesquisa de natureza qualitativa, que visa ser realizada por meio de revisão sistemática, de portais como o portal da transparência da
cidade do Rio de Janeiro, assim como o site da Receita Federal e Fazenda.
Aluno: Fábio Augusto Queiroz Bernardino
Curso do aluno: Ciências Contábeis
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Relações Internacionais

UNESA

Página 114 de 134

Título À sombra do Mito: Rio Branco e o Pensamento Internacional Brasileiro (1889 – 1912)
E-mail: elizeusantiago@hotmail.com
Docente orientador: Elizeu Santiago Tavares De Sousa

RESUMO
Propõe-se como tema de estudo nesta pesquisa o pensamento internacional brasileiro produzido entre os anos de 1889 - 1912, período peculiar da
história política brasileira, marcado pela queda dos Braganças e implantação do regime republicano, inauguração da participação brasileira nas
grandes conferências internacionais, consolidação definitiva dos contornos lindeiros do país e pelo acirramento da ameaça imperialista à soberania
nacional. Na diplomacia da jovem república, seria um conhecido monarquista, no entanto, o grande nome a imortalizar-se pelos anais da história
brasileira. Único estadista incontestável da Independência aos dias atuais, José Maria da Silva Paranhos personificaria o diplomata símbolo da
excelência, figura mitológica cultuada por todas as gerações vindouras na diplomacia brasileira. Ao se estudar a história diplomática do Brasil, fica-se
com a vívida impressão de que a política externa brasileira fora tacitamente divida em antes e pós-Rio Branco. A primeira parte da pesquisa analisará
pensamento internacional e política externa levados a cabo pelos agentes diplomáticos brasileiros vis-à-vis as mudanças políticas domésticas e de
reconfiguração do sistema internacional na transição para os novecentos. A segunda, se debruçará sobre aqueles pensamentos internacionais
alternativos, derrotados pela vitória política de Rio Branco e, portanto, deixados à sombra do mito. Na tentativa de recuperar tais contribuições –
quase sempre olvidadas pela literatura da área – investigaremos as contribuições de nomes como Oliveira Lima, Lima Barreto, Francisco Otaviano,
Eduardo Prado, Machado de Assis, Manuel Bonfim, Capistrano de Abreu, João Ribeiro, Sílvio Romero, José Veríssimo pensavam das relações
internacionais do Brasil.
Aluno: Roberta Campos Ayres Vohs
Curso do aluno: Relações Internacionais
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Leandro Couras da Cruz
Curso do aluno: Relações Internacionais
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Alan Ribeiro Rodrigues
Curso do aluno: Relações Internacionais
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: André Luiz de Hungria da Silva Machado de Carolis Olive Curso do aluno: Relações Internacionais
Situação: PIBIC/UNESA

Saúde
Projeto(s) do curso: Ciências Biológicas
Título Indicadores hematológicos e parasitológicos em ararajubas (Guarobaguarouba) clinicamente saudáveis mantidas em cativeiro
E-mail: ursular.fonseca@gmail.com
Docente orientador: Ursula Raquel do Carmo Fonseca Silva

RESUMO
As araras, os papagaios e os periquitos são animais tropicais cosmopolitas, sendo que o Brasil é o país com maior diversidade de psitacídeos no
mundo. Atualmente o interesse em se estudar esses animais tem sido cada vez mais frequente, além da importância da preservação da espécie, o
estado de saúde das aves é uma forma de avaliar as condições ambientais, pois está diretamente relacionado à sua sobrevivência, crescimento e
consequentemente ao sucesso reprodutivo. Os valores referenciais dos parâmetros hematológicos para cada espécie de aves ainda não são
devidamente estabelecidos, pois em geral, sofrem influência de vários fatores intrínsecos e extrínsecos.
Aluno: Barbara Santos de Oliveira
Curso do aluno: Ciências Biológicas
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Aline da Rocha Soares
Curso do aluno: Ciências Biológicas - Licenciatur Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Educação Física
Título Efeitos Hipoglicemiante Agudo e Crônico de Diferentes Protocolos de Treinamento de Força
E-mail: cheremehl@hotmail.com
Docente orientador: Eduardo Hippolyto Latsch Cherem

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo observar os efeitos agudos e crônicos do treinamento de força sobre o condicionamento físico de força e
aeróbio, bioquímica plasmática, com foco especial sobre a glicemia e insulinemia, e composição corporal, massas magra, muscular e de gordura em
adultos jovens saudáveis e diabéticos. Para tal será utilizado o treinamento de força com 4 variações de volume e intensidade, mas obedecendo a
tendência dos programas utilizados nos principais centro de saúde e recomendado pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva. O programa de
treinamento terá duração 20 semanas e constará de 13 exercícios multiarticuláres, incluindo os membros superiores e inferiores e exercícios para o
tronco. Para determinação da intensidade de trabalho será realizado o teste de força máxima para a zona-alvo utilizada em cada protocolo antes do
início do treinamento e a cada 4 semanas, juntamente com as coletas de sangue (será utilizado técnico de Enfermagem e ambiente próprio). Para as
coletas de sangue os voluntários deverão chegar em jejum, realizar a primeira coleta do dia, realizar um desjejum padrão e 30min depois a segunda
coleta, efetuar a rotina de treinamento e imediatamente a pós, realizar a ultima coleta do dia. Caso os resultados com indivíduos saudáveis sejam
promissores, o trabalho será executado em diabéticos com a devida liberação e supervisão médica. As dosagens sanguíneas serão realizadas por
laboratório especializado. Acreditamos que a metodologia de maior intensidade exerça maior efeito hipoglicemiante agudo e crônico, bem como
alterações mais positivas sobre a lipdemia, composição corporal, força muscular e condicionamento aeróbio que as demias metodologias e que o
mesmo padrão seja observado em indivíduos saudáveis e diabéticos.
Aluno: Dib Ricardo Minuiz de Mello
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Rodrigo de Assunção Serra
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Taíses Costa de Almeida
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Iara Mariana Ribeiro Garrido
Curso do aluno: Enfermagem
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título RIO 2016: a realidade do atletismo na Cidade dos Jogos Olímpicos
Docente orientador: Geovana Alves Coiceiro

E-mail: geovanacoiceiro@gmail.com

RESUMO
Os movimentos elementares e naturais marchar, correr, saltar e lançar fazem parte da cultura de se praticar atividades físicas de todos os povos do
mundo e de todas as sociedades humanas. De início, esses exercícios estavam diretamente relacionados com as atividades produtivas ou defensivas
da humanidade e ocupavam lugar de destaque na sociedade bélica e na aquisição de bens essenciais à vida. Hoje, as provas de pista e campo são
independentes, possuem suas práticas específicas, com técnicas de execução, com seus métodos de aprendizagem e com suas regras próprias. O
atletismo é uma modalidade base, da qual a maioria dos esportes terrestres se fundamenta. Os exercícios de atletismo são um meio excepcional para
aumentar a capacidade do rendimento físico geral. Com eles desenvolvem-se e aperfeiçoam-se da melhor forma o sistema cardiorrespiratório e o
sistema nervoso, assim como as qualidades físicas básicas: força, velocidade, resistência, flexibilidade e agilidade, proporcionando melhor o
cumprimento das tarefas do cotidiano diário. O fato é que vários autores da área destacam que as modalidades esportivas de maior prestígio no Brasil
são as coletivas e tem como implemento principal a bola. Há um processo de massificação do futebol, voleibol e basquetebol. A bola, como
instrumento lúdico de comunicação coletiva encanta os seus praticantes. Os jogos com a bola apresentam um forte apelo do prazer, diferentemente
do atletismo, que é caracterizado de modo geral como um esporte individual, de sofrimento e corporal. E isto é muito forte na cultura brasileira. Se o
esporte não tem bola, não interessa. Diante da supervalorização dos esportes com bola como fica o atletismo diante desse cenário? Como esporte de
massa, a modalidade tem sua prática nesse contexto? A modalidade recebe o apoio necessário para o seu desenvolvimento? Os técnicos realizam
cursos de aprimoramento? Como a modalidade se organiza para participar de competições esportivas? Técnicos e atletas tem uma pista de atletismo
e matérias específicos para realizarem seus treinamentos? O que houve com os clubes esportivos? São muitas perguntas e poucas respostas
apresentadas para que se possa entender o cenário do atletismo na cidade que sediará os Jogos Olímpicos de 2016. Diante do exposto acima, o
objetivo do presente estudo é analisar e descrever como os dirigentes, técnicos e atletas observam e analisam a realidade do atletismo na cidade dos
Jogos Olímpicos de 2016. O estudo tem a natureza de pesquisa aplicada, pois objetiva gerar mais informações sobre a realidade da modalidade
atletismo na cidade do Rio de Janeiro. A abordagem do problema é qualitativa ao analisar e descrever as informações, conhecendo os motivos pelos
quais técnicos e atletas observam e analisam a realidade do atletismo na cidade dos Jogos Olímpicos de 2016. Quanto ao objetivo, a pesquisa é
descritiva, cujo método é o exploratório, pois visa utilizar dos dados coletados sem interferir no objetivo do estudo.
Aluno: Rafael Rodrigues da Silva
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Alex Sandro Martins da Costa
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Leandro Santos de Andrade
Curso do aluno: Educação Física
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: Enfermagem
Título Gravidez (in)desejada? A incidência de gestações planejadas e não planejadas em mulheres que se encontram em puerpério imediato
E-mail: lucianearaujo77@gmail.com
Docente orientador: Luciane De Almeida Araujo

RESUMO
Esta pesquisa possui como objeto de estudo a incidência de gestações planejadas e não planejadas em mulheres que se encontram em puerpério
imediato. O interesse desse estudo surgiu do cotidiano assistencial em uma Maternidade, situada na zona norte do município do Rio de Janeiro, onde
a procura pelos cuidados obstétricos é bastante elevada. Neste contexto, a pesquisa aponta como objetivos: identificar o perfil socioeconômico e
sociodemográficos das mulheres em puerpério imediato que engravidaram de forma planejada e não planejada e investigar a incidência das gestações
planejadas e não planejadas em mulheres em puerpério imediato em uma Maternidade no município do Rio de Janeiro. Desta forma, traçamos como
metodologia uma pesquisa de natureza quantitativa com delineamento longitudinal e experimental básico, a ser realizada em uma Unidade de Saúde
situada na zona norte do município do Rio de Janeiro, onde utilizaremos a coleta de dados através de um roteiro entrevista aberta estruturada com
questões fechadas às mulheres que estiverem em período puerperal imediato, no Alojamento Conjunto de um Hospital Maternidade situado na zona
norte do município do Rio de Janeiro. Resultados esperados: tendo em vista que as questões relacionadas à anticoncepção são tradicionalmente vistas
como de responsabilidade exclusiva das mulheres, espera-se que a incidência de gestações planejadas e não planejadas, relacionadas aos critérios
socioeconômicos, sociodemográficos e a participação em grupos de Planejamento Familiar possam permitir uma relação dos principais fatores que
contribuíram ou não, para o alcance de uma gestação.
Aluno: Acácia Santos Maia
Curso do aluno: Enfermagem
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: Farmácia
Título Estudos Morfologicos em Maclura tinctoria D. Don ex Steud. (Moraceae)
Docente orientador: Regina Braga de Moura

E-mail: regina.moura@estacio.br

RESUMO
Maclura tinctoria D. Don ex Steud. É uma espécie nativa do Brasil, que ocorre desde a Amazônia até o rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro é
considerada extinta em mata nativa, embora alguns indivíduos tenham sido localizados no município de Campos dos Goytacazes. Na medicina
popular, esta espécie tem sido usada principalmente como anti-inflamatório em problemas dentários. Estudos farmacológicos têm comprovado esta
ação especificamente em inflamações dentárias. Os estudos desta espécie têm se concentrado nas cascas e no látex, com poucos estudos das folhas.
Ainda assim, o que se conhece de anatomia foliar não especifica se está caracterizado para indivíduos masculinos ou femininos, já que ela é uma
espécie dióica (apresenta sistemas reprodutores separados em indivíduos distintos). Sendo assim, este estudo tem o objetivo de descrever e comparar
as características morfoanatômicas e fitoquímicas de folhas de M. tinctoria, provenientes de indivíduos masculinos e femininos. Para morfoanatomia,
serão obtidos dados de arquitetra foliar, epiderme e da anatomia em corte transversal de folhas plenamente expandidas do 4º ao 6º nó. Para as
análises fitoquímicas, serão realizados estudos em cromatografia em camada delgada, para detecção de quercetina, rutina e taninos e extratos
etanólicos de folhas adultas e em perfeita sanidade.
Aluno: Marcos Costa da Paixão
Curso do aluno: Farmácia
Situação: PIBIC/CNPq
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Título Vigilância Científica: Flora Medicinal da Região Sudeste do Brasil
Docente orientador: Regina Braga de Moura

E-mail: regina.moura@estacio.br

RESUMO
A flora que cobre a região Sudeste tem grande biodiversidade, onde muitas populações tratam as doenças com plantas medicinais. O registro do uso
tradicional de plantas medicinais contribui para orientar políticas públicas em fitoterapia, além de ser um caminho para descoberta de novas
moléculas bioativas. Este projeto objetiva organizar a lista das plantas usadas na medicina popular da região Sudeste do Brasil. A lista será organizada
a partir da revisão de estudos etnobotânicos e etnofarmacológicos já realizados nos estados da região Sudeste e publicados em revistas científicas.
Para acesso aos estudos, serão usadas a bases de busca bibliográfica: Web of Science; PubMed; Medline; Scielo; Science Direct, através do Portal de
Periódicos CAPES. Serão usadas como palavras chave para as buscas: etnobotânica, etnofarmacologia, plantas medicinais, medicina popular,
fitoterapia também nas versões em inglês. Só serão considerados os artigos em que as espécies levantadas tenham sido devidamente identificadas.
Serão consideradas apenas as plantas identificadas em nível taxonômico de espécie.
Aluno: Anderson Maycon Augusto da Silva
Curso do aluno: Farmácia
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Fisioterapia
Título Comparação de Imagens Térmicas de Phantoms de Osso Cortical com Equipamentos de Ultrassom Convencional e de Alta-Cavitação
E-mail: christiano.machado@estacio.br
Docente orientador: Christiano Bittencourt Machado

RESUMO
Apesar do equipamento de ultrassom terapêutico (UST) ser portátil e apresentar um baixo custo, ainda há, entre os profissionais, incertezas tanto a
respeito dos efeitos biológicos desta forma de irradiação, quanto sobre a sua melhor forma de aplicação. Isto acarreta preocupação no que concerne a
sua efetividade e segurança. Estudos sobre a avaliação de ultra-som em Fisioterapia têm indicado que os equipamentos não estão calibrados, tendo
por base a Norma NBR-IEC. O presente projeto visa comparar o padrão de aquecimento, em phantom de osso cortical (sem e com carne bovina
acima), de um equipamento convencional de ultrassom terapêutico e um equipamento de ultrassom de alta cavitação, usando imagens térmicas
provenientes de câmeras termográficas infravermelho. Phantoms que mimetizam as propriedades do tecido ósseo serão usados (Sawbones®). Duas
unidades de UST serão usadas: alta cavitação (Globus, Itália) e outro equipamento convencional. Espera-se ao final do estudo comparar o padrão de
aquecimento da unidade de alta cavitação, em comparação com a unidade de ultrassom convencional, gerando novas hipóteses sobre esse tipo de
equipamento, largamente usado em clínicas de estética no país.
Aluno: Gabriella Faria Reis da Matta Sellani
Curso do aluno: Fisioterapia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Efeito Agudo da Vibração Corporal na Postura Estática
E-mail: christiano.machado@estacio.br
Docente orientador: Christiano Bittencourt Machado

RESUMO
A vibração corporal (Whole-body vibration - WBV) é a transmissão para o corpo humano de vibração em baixa frequência (0,5 a 80 Hz) através de uma
larga área de contato, como os pés durante a posição de pé, as nádegas durante a posição sentada etc. Nas últimas décadas, diversos autores tem
demonstrado alguns efeitos a curto e longo prazo com o treinamento de WBV. Por exemplo, unidades motoras podem ser ativadas sob influência da
vibração, e os músculos podem ser rapidamente e mais eficientemente usados. A circulação sanguínea pode ser melhorada. Como efeitos a longo
prazo, pode-se citar o aumento da capacidade muscular, aumento na densidade mineral óssea, prevenção de quedas em idosos, aumento na potência
muscular, controle postural e equilíbrio. No âmbito da Fisioterapia, pacientes com alterações posturais são frequentes, levando em muitos casos a
problemas como presença de dor e disfunções diversas. Até o momento, não se tem relato na literatura informando se uma sessão de treinamento de
WBV poderia alterar de alguma forma a postura estática do indivíduo (efeito agudo), uma vez que se tem observado que a vibração, dependendo da
frequência utilizada, pode afetar o sistema musculoesquelético, principal efetor da manutenção postural do indivíduo. O presente projeto visa avaliar
o efeito agudo de uma sessão de vibração corporal (WBV) na postura de indivíduos adulto-jovens aparentemente saudáveis, utilizando como
ferramenta de avaliação a biofotogrametria. A amostra será dividida de forma aleatória em três grupos: controle, placebo e WBV. O grupo WBV será
submetido a vibração em plataforma vibratória vertical a 30 Hz durante 5 minutos, ou até fadiga. Uma análise estatística será implementada para
verificar diferença significativa entre os grupos (α = 0,05).
Aluno: Mayara Willemen Sampaio
Curso do aluno: Fisioterapia
Situação: PIBIC/CNPq
Título Efeitos da Reabilitação Pulmonar associado ao Treinamento dos Músculos Inspiratórios na Qualidade de Vida, Capacidade Funcional e
Controle Postural dos pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica em estágio Moderado
E-mail: lillian.moraes@estacio.br
Docente orientador: Lillian Moraes

RESUMO
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença que promove limitação progressiva ao fluxo aéreo com componente inflamatório
associado. O tabagismo é o principal fator de risco e sua incidência vem crescendo no mundo. Os pacientes com DPOC apresentam dispnéia
progressiva com a evolução da doença que compromete suas atividades de vida diária. O comprometimento sistêmico inclui perda de peso, disfunção
da musculatura esquelética, osteoporose e distúrbios endócrinos. O controle postural destes pacientes é uma outra complicação associada que
aumenta o risco de quedas e fraturas, contribuindo para o aumento de morbidade e mortalidade destes pacientes. O comprometimento do diafragma
e a redução de força dos músculos periféricos dos pacientes com DPOC podem contribuir para o prejuízo da estabilidade postural. O programa de
reabilitação pulmonar do paciente DPOC faz parte do tratamento destes pacientes e promove redução da dispnéia, aumento da qualidade de vida e
ganho da capacidade funcional destes pacientes, ainda não foi descrito na literatura o efeito sobre o controle postural destes pacientes. O objetivo
inicial deste trabalho é avaliar a capacidade funcional, qualidade de vida e equilíbrio através do uso da plataforma de força e verificar se há
comprometimento destas variáveis analisadas, em relação a um grupo de idade semelhante sem DPOC. Além disso, implementar um protocolo de
reabilitação pulmonar aplicado por 2 meses, reavaliar os pacientes com DPOC após este período e verificar os efeitos da terapia. O protocolo de
reabilitação pulmonar incluirá condicionamento aeróbico, treinamento de força para os músculos respiratórios e periféricos.
Aluno: Elizabeth Nascimento da Silva
Curso do aluno: Fisioterapia
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Aluno: Suanne Matias de Oliveira
Curso do aluno: Fisioterapia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Bianca Patricia de Oliveira Reis
Curso do aluno: Fisioterapia
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: Medicina

UNESA

Página 117 de 134

Título Acompanhamento e avaliação dos pacientes do ambulatório de Reumatologia da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro em uso de
terapia biológica
E-mail: wabianchi@yahoo.com.br
Docente orientador: Washington Alves Bianchi

RESUMO
O BIOBADABRASIL (Registro Brasileiro de Monitorização de Terapias Biológicas em Doenças Reumáticas) é um estudo observacional prospectivo de
duração indeterminada, promovido pela Sociedade Brasileira de Reumatologia - SBR, com compartilhamento de dados com dezesseis países íberoamericanos – BIOBADAMERICA, contando com o apoio e orientação da Sociedade Espanhola de Reumatologia - SER e do seu registro, o BIOBADASER.
A implantação desse estudo surgiu atendendo a proposta do “I Fórum de Novos Recursos em Reumatologia”, realizado em São Paulo em julho de
2007, de criar um “banco de dados de biológicos nacional”. A seguir, foi firmado um contrato da SBR com PANLAR e Sociedade Espanhola de
Reumatologia (SER), no intuito de participar do BIOBADAMERICA em novembro do mesmo ano. Essa ação foi fruto da visão do Presidente da SBR
2006-08, Fernando Neubarth, de que participar de um estudo já consolidado, o BIOBADASER, e contar com seu apoio e orientação facilitariam a
implantação e consolidação do estudo. Nesse estudo, participam atualmente pacientes que iniciem terapia biológica para doença reumática (uso
aprovado ou compassivo), com um grupo controle de pacientes com Artrite Reumatoide, Artrite Idiopática Juvenil ou com Espondilite Anquilosante,
sem uso de biológicos. A inclusão é online, com dados do paciente, do tratamento e de eventos adversos. O controle de qualidade do projeto inclui
uma “monitoria” online, contínua, complementada por ligações aos pacientes e uma visita anual aos centros. O serviço de Reumatologia da Santa
Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro está cadastrado no estudo desde seu início em 2007, contando atualmente com 49 pacientes. O foco é o
acompanhamento e a atualização de informações sobre evolução, efeitos adversos e intercorrências dos casos cadastrados. Além disso, propõe a
ampliação desse número, com cadastramento de novos pacientes.
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Título Análise histomórfométrica da êntese do músculo flexor profundo dos dedos da mão em cadáveres humanos adultos
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RESUMO
A êntese é definida como a região de estresse concentrado através da qual os tendões e ligamentos se inserem em estruturas ósseas, sendo um local
comum de lesão tendinosa. (1)São classificadas em dois tipos: fibrosa e fibrocartilaginosa. As enteses fibrosas podem se inserir tanto diretamente ao
osso, como indiretamente, através do perióstio, diferenciando-as das fibrocartilaginosas por estas possuírem uma região de transição com tecido
fibrocartilaginoso não calcificado e calcificado entre a estrutura fibrosa do tendão e o osso. (1,10,11)A avulsão do tendão do músculo flexor profundo
dos dedos, em sua inserção na falange distal dos quirodáctilos, está associada a esportes de grande impacto, quando ocorre a contração voluntária da
musculatura flexora em questão associada a hiperextensão aguda da articulação interfalangeana distal (2).Embora possa ocorrer do segundo ao
quinto quirodáctilo, observa-se um acometimento em 75% das vezes no dedo anelar (4º quirodáctilo). Algumas teorias foram propostas para justificar
a menor incidência de acometimento dos dedos 2 e 5, mas até hoje não foi esclarecido o motivo pelo qual o quarto quirodáctilo possui uma maior
fragilidade em sua êntese. (3, 4, 5, 6) OBJETIVO: Identificar o tipo de êntese relacionada a cada um dos quatro quirodáctilos, e fazer avaliação
histomorfométrica comparativa na falange distal dos quatro dedos da mão, procurando justificar a maior susceptibilidade da êntese do quarto dedo
em sofrer avulsão. MATERIAIS E MÉTODOS: Serão dissecados e identificados 120 quirodáctilos de 15 mãos direitas e 15 mãos esquerdas, totalizando
30 peças de cadáveres adultos provenientes do Laboratório Anatômico da Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá (UNESA) no Rio de
Janeiro, RJ, Brasil. Serão retiradas as falanges distais com a inserção tendinosa do músculo flexor profundo dos dedos indicador, médio, anular e
mínimo de cada mão. O dedo polegar foi excluído do estudo por não apresentar o músculo em questão. Cada peça dissecada será catalogada e após a
identificação, as peças pré-formolizadas serão encaminhadas para a Unidade de Anatomia Patológica do Instituto Nacional de Traumatologia e
Ortopedia Jamil Haddad, onde serão fixadas em formalina neutra tamponada (NBF) a 30% por 48h, lavadas com água destilada durante 24h-36h e
descalcificadas em solução de ácido fórmico a 30%, trocados de 3 em 3 dias durante 3 semanas. Depois de descalcificadas, as peças serão lavadas com
água destilada por 24 horas e, progressivamente, desidratadas em concentrações crescentes de etanol em intervalos de 12h. Por fim, cada peça será
imersa em salicilato de metila para clarificação e clivada para ser englobada em parafina. A clivagem será realizada através do corte sagital mediano
resultante da mensuração do ponto médio de cada base de cada falange distal. O bloco de parafina será cortado longitudinalmente a partir da região
mediana com espaçamento de 8 micrômetros, e então serão coradas em lâmina com hematoxilina e eosina. Cada lâmina será analisada em
microscópio óptico quanto às características histológicas constitucionais da êntese (se do tipo fibrosa ou fibrocartilaginosa) e fotografada com régua
de calibração, sendo avaliados, através do software ImagePro Plus®, quanto ao comprimento da inserção (CI), a profundidade da mesma (PI), o ângulo
de entrada do tendão no osso (AT) e a área longitudinal de inserção intra-óssea (AI). Após registro de todas as medidas obtidas, estas serão
compiladas e analisadas estatisticamente por meio de teste Qui-quadrado de tendência e por análise de variância (ANOVA) para duas entradas, com
intervalo de confiança <95%, com geração de gráficos para apresentação de resultados através do programa GraphPad Prism versão 6.00 para
Windows® (análise estatística e gráficos). RESULTADOS ESPERADOS: Esperamos que o estudo confirme que a êntese do flexor profundo dos dedos seja
de origem fibrocartilaginosa, como já visualizada em estudo prévio com coelhos (7), e que seja evidenciada existência de alguma variação
histomórfica da inserção do tendão do músculo flexor profundo dos dedos na falange distal do quarto quirodáctilo que justifique a maior incidência de
avulsão do tendão neste dedo.
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Título Análise da Hipóxia Isquêmica Pré-Natal na Formação dos Sistemas e o Efeito da Carência de Oxigênio sobre a Produção de Óxido Nítrico em
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RESUMO
A Hipóxia-Isquêmica (HI) pré-natal é uma condição patológica que submete o feto a uma redução no aporte de oxigênio e nutrientes durante o
período gestacional, podendo gerar numerosos prejuízos à criança a curto e longo prazos. A variedade de alterações neurocomportamentais e
sistêmicas acarretadas pela HI, no entanto, depende da intensidade e duração, bem como a fase de desenvolvimento do cérebro em que ocorreu o
evento, tornando o estudo de grande interesse para pesquisas sobre o tema. O presente estudo visa investigar as alterações ocorridas nos sistemas
nervoso e cardiorrenal, bem como possíveis alterações sistêmicas por análises sanguíneas de ratos adultos, submetidos ao evento de hipóxia
isquêmica no período intrauterino. No modelo de HI utilizado, ratas Wistar de 60 a 90 dias de idade, grávidas no 18º dia de gestação, serão
anestesiadas com Avertin® e submetidas à laparotomia. Os cornos uterinos serão expostos da cavidade peritoneal, e as quatro artérias uterinas,
clampeadas com pinças hemostáticas (Grupo HI), por 45 minutos. Animais controles cirúrgicos (Grupo SHAM) terão os úteros apenas expostos da
cavidade peritoneal, sem clampeamento das artérias. Após o término da cirurgia, as fêmeas serão tratadas com dipirona sódica intraperitoneal e
lidocaína 2% sobre os pontos, e mantidas em condições padrões (água e comida ad libitum; temperatura 23±1°C; ciclo de luz normal). Após o
nascimento, os animais serão monitorados até a idade adulta (90 dias), quando serão realizados os experimentos. Dois filhotes machos de cada
ninhada de ambos os grupos (HI e SHAM) serão utilizados em cada experimento. Serão realizados testes comportamentais para avaliação de
motricidade, memória e ansiedade. Será realizada a análise histoquímica para NAPDH-diaforase (NADPH-d) em estruturas encefálicas relacionadas ao
controle do sistema cardiovascular e da reação ao estresse. Serão realizados estudos de agregação plaquetária e da via L-arginina-óxido nítrico-cGMP,
através de coleta de sangue da aorta abdominal. A agregação plaquetária será induzida por colágeno (5 µg/mL). O transporte de L-arginina será
medido pela incubação com L-[3H]-arginina e a atividade da NOS será estimada pela conversão de L-[3H]-arginina em L-[3H]-citrulina. A concentração
intraplaquetária de cGMP será determinada por ELISA. Os resultados serão analisados através do programa GraphPad Prism 6, utilizando o teste tStudent não pareado com significância p<0,05, e serão apresentados na forma de média ± desvio padrão.
Aluno: Rafael Scarin Borges
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Título Análise morfométrica das variações anatômicas das veias lombares e suas aplicações na prevenção iatrogênica em cirurgias renais
E-mail: joao.correia@estacio.br
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RESUMO
A disposição anatômica das veias lombares, bem como suas diversas apresentações variantes, pode surpreender mesmo os cirurgiões mais
experientes, durante procedimentos retroperitoniais. Não são incomuns relatos de hemorragia intraoperatória abundante, motivando
hemotransfusão em grande escala, durante cirurgias urológicas e ortopédicas, decorrentes da lesão iatrogênica deste conjunto de veias. A análise
anatômica detalhada das veias lombares, contudo, ainda é alvo de poucos estudos restando a pesquisa em livros clássicos de Anatomia Humana, na
grande maioria dos casos. Em nosso estudo realizaremos análise cadavérica da distribuição das veias lombares e suas possíveis variações, com especial
atenção àquelas relacionadas às veias renais.Realizaremos também avaliação morfométrica das mesmas, da distância destas aos vasos renais e das
estruturas vasculares adjacentes.
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Título Atenção Primária de Saúde, a Pediatria e o Ensino de Graduação: recomendações e potencialidades
E-mail: luciaveloso@globo.com
Docente orientador: Lucia de Fatima Garcia Veloso

RESUMO
Um marco reconhecido na política educacional bra¬sileira é a publicação das Diretrizes Curriculares Na¬cionais (DCN) (Brasil, 2001), as quais
flexibilizam as organizações curriculares, possibilitando a construção de projetos po¬lítico-pedagógicos (PPP) mais condizentes com o pen¬samento
contemporâneo. A política de saúde no Brasil também experimenta um marco em sua história recente com a Constituição Federal de 1988, que
instituiu em todo o território nacional um sistema universal e úni¬co de saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre inúmeras proposições
contundentes, a Constituição de¬finiu que a ordenação da formação de recursos humanos também é competência do SUS (Brasil, 2006). A Atenção
Primária à Saúde (APS) é ponto de convergência entre estas duas políticas, na medida em que as DCN apontam para uma integração com o sistema de
saúde e com as necessida¬des de saúde da população, descentralizando o ensino da medicina dos hospitais à rede de saúde, tendo, na Estratégia de
Saúde da Família (ESF), o modelo priori¬tário para a (re) organização da APS e toda a atenção à saúde no país (Gusso, 2009; Demazo & Gusso, 2011). O
Programa Saúde da Família (PSF), teve início, em 1994, como um dos programas propostos pelo governo federal aos municípios para implementar a
atenção básica. Uma atribuição da assistência primária é atuar na promoção e na manutenção do estado de saúde da população infantil por meio do
atendimento e do acompanhamento em programas de Atenção à Criança (Gil, 2005). No sistema de saúde brasileiro, a Política de Atenção à Criança
sempre esteve interligada à saúde materna, definida como política de Saúde Materno-Infantil. A percepção mais difundida da criança como ser em
permanente desenvolvimento foi resultado de um longo processo que envolveu transformações na organização social, desde o ponto de vista da
esfera privada das famílias, alcançando as políticas públicas (Brasil, 2006), que permitiram a adoção de práticas e condutas para esse processo de
mudanças. Essas práticas referiram-se à assistência, à saúde e à educação, ao validarem, como opção ao enfrentamento da questão social da criança,
a adoção de um caráter universal, obrigatório e de responsabilidade do Estado com a população infantil (Mendonça, 2002). A atenção à saúde da
criança representa um campo prioritário dentro dos cuidados à saúde da população (Samico, Hartz & Felisberto, 2005). Na década de 80, em uma
ação coordenada entre o governo federal, as secretarias estaduais e municipais de Saúde e o Ministério da Saúde, foi elaborado o Programa de
Atenção Integral a Saúde da Criança (PAISC), por meio de cinco ações básicas: Aleitamento Materno e Orientação Alimentar para o desmame,
Imunização e o Acompanhamento do Crescimento e do Desenvolvimento (Erdmann & col., 2009). Com esse programa, o Ministério da Saúde (MS)
marcou uma diretriz política para expansão e consolidação da rede de serviços básicos, utilizando a estratégia da assistência integral. O
acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento foi o eixo integrador das práticas assistenciais à criança por meio da sistematização de
retornos ao serviço de saúde (Brasil, 2006-2). A partir das décadas de 80 e 90, ampliaram-se investimentos na saúde para promover a organização da
atenção primária nos municípios brasileiros, com o desenvolvimento de programas buscando oferecer atendimento mais qualitativo e efetivo à
criança. Dentre eles, destacam-se o PAISC, o PSF, a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso (Método Canguru), o Projeto
Acolhimento mãe e bebê, o Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno e mais recentemente a estratégia AIDPI. Com esse programa o Ministério
da Saúde (MS), marcou uma diretriz política da rede de serviços básicos, utilizando a estratégia da assistência integral. Todos esses esforços dirigidos
à sobrevivência infantil são iniciativas para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. As autoras enfatizam e que a Universidade tem um
papel importante como formador profissional, inserindo o aluno de medicina de forma precoce e com o objetivo não só de orientar a prática médica
realizada, mas ensinar, por meio de ações centradas na atenção primária à promoção da saúde da criança no ambiente em que ela cresce e vive,
promover a sua inserção como profissional médico junto à equipe, além de orientar a sua atuação dentro da especialidade pediátrica, com relevância
aos cuidados básicos em saúde, como possibilidade para o enfrentamento dos problemas de morbidade, mortalidade e qualidade de vida da
população infantil. A pesquisa pretende promover ao estudante uma atuação em relação ao indivíduo e ao coletivo de forma contextualizada à
rea¬lidade local, tendo como objeto de estudo o questionamento do ensino da Pediatria na formação médica.
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Título Avaliação da Adesão às Medidas de Proteção Propostas na Consulta de Medicina de Viagem
E-mail: karis.maria@globo.com
Docente orientador: Karis Maria De Pinho Rodrigues

RESUMO
A prevenção de adoecimento em viajantes é fundamental, não apenas por evitar a condição mórbida para o próprio viajante, mas também para
proteger a população da introdução ou re-introdução de doenças. O aconselhamento antes da viagem, que inclui a orientação quanto à adoção de
medidas de proteção e a prescrição de vacinas e quimioprofiláticos, é uma das medidas mais importantes para que se atinja esse objetivo. No
entanto, falhas na adesão às medidas propostas ocorrem e, certamente, contribuem para que o viajante venha a adoecer. A investigação das razões
que levam um viajante a não seguir as orientações propostas é fundamental para o aperfeiçoamento do atendimento e consequente redução do risco
de adoecimento e introdução de doenças emergentes ou re-emergentes. O Centro de Informação em Saúde para Viajantes (Cives) da UFRJ realiza
atendimento a viajantes desde a sua criação em 1997. Em 2012/2013 realizamos estudo piloto para avaliar o grau de adesão dos viajantes atendidos
às medidas de proteção propostas na consulta. Esse trabalho foi apresentado na 13a Conferência da Sociedade Internacional de Medicina de Viagem
(13th Conference of the International Society of Travel Medicine, 2013, Maastricht). Nesse estudo detectamos a necessidade de detalhar a
investigação de forma a detectar possíveis causas para as falhas na adesão, permitindo o aperfeiçoamento da abordagem durante a consulta préviagem com vistas a aumentar o comprometimento do viajante às orientações propostas.
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Título Avaliação da qualidade de vida nas diferentes faixas de TSH e seu efeito após uso de metimazol em idosos saudáveis
E-mail: dhianahsantini@gmail.com
Docente orientador: Dhianah Santini De Oliveira Chachamovitz

RESUMO
O envelhecimento está associado ao aumento dos níveis de TSH com tendência à direita na curva de distribuição. Pela possibilidade de modificações
associadas nos limites inferiores, questionamos se idosos com TSH na faixa inferior da normalidade, poderiam se comportar como pacientes com
Hipertireoidismo subclínico, com possível indicação de tratamento. Objetivos: Correlacionar numa população de idosos saudáveis (≥ 65 anos)
diferenças na qualidade de vida nos diferentes níveis de TSH, e avaliar se a elevação do TSH para a metade superior da faixa de normalidade, naqueles
com o TSH inicial no limite inferior (<1.0mUI/ml), através do uso de droga antitireoidiana, está associada a melhorias nesses parâmetros. Métodos:
Idosos saudáveis ≥ 65 anos, de ambos os sexos. Critérios de exclusão pacientes com doenças cardiovasculares, pulmonares, renais, hepáticas,
disfunções hormonais, diabetes, neoplasias, uso de drogas que interfiram na tireoide, adaptação autonômica e limitações físicas. Pacientes do HUCFF/
UFRJ, devem consentir e assinar o TCLE. Serão realizadas de análise laboratorial de TSH, T4L e aplicação de questionário validado de qualidade de vida
para idosos (WHOQOL-OLD). Os pacientes com TSH<1.0mUI/ml, receberão metimazol para atingir TSH entre 2.0-4.0mUI/ml e então reavaliar seu
impacto na qualidade de vida pelo mesmo questionário. Resultados parciais: Até o momento temos um banco de 117 idosos saudáveis com TSH
dentro da faixa da normalidade que avaliamos a qualidade de vida. Destes, 13 pacientes fizeram a intervenção com metimazol. Estamos aguardando a
avaliação dos dados pós intervenção. Conclusões: Nossa hipótese é que os idosos com TSH na faixa inferior da normalidade possam se comportar
como hipertireoidismo subclínico e apresentar diferenças na qualidade de vida, e que isso possa ser modificado com as mudanças nos níveis de TSH.
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RESUMO
A exposição de profissionais de saúde a riscos infecciosos é frequente, com destaque para o contato com materiais biológicos em acidentes com
perfuro-cortantes. No entanto, doenças como a varicela, sarampo e coqueluche, transmitidas pela via respiratória, além de representarem risco
significativo para o próprio profissional, podem significar exposição de pacientes vulneráveis a esses agentes, através do profissional. A proteção do
profissional de saúde se dá a partir da adoção de medidas de biossegurança, como a correta utilização de equipamentos de proteção individual;
através da detecção precoce e rápido isolamento de pacientes portadores de doenças transmissíveis; e também através de imunização. A adoção de
práticas de imunização depende da adesão do profissional e da avaliação individual dos registros referentes às imunizações prévias, bem como da
ocorrência passada de doenças imunopreveníveis através de história clínica ou exames sorológicos. A avaliação dos estudantes de medicina da UNESA
com relação à imunização ocorre desde 2007, a partir de um convite realizado em uma palestra para os alunos ingressantes, durante a “semana de
boas vindas”. No entanto a procura é reduzida. Em 2013 estabelecemos a busca ativa dos estudantes para avaliação da situação vacinal, no entanto,
apesar do aumento significativo na demanda, ainda é baixo o número de estudantes que procura se atualizar com relação às vacinas indicadas. A
proposta desse projeto é manter o acompanhamento contínuo dos estudantes de medicina, com atenção à novas demandas e indicações de vacinas
que ocorram ao longo do tempo. O objetivo principal é que a cada ano um número maior de alunos chegue ao internato com todas as vacinas
indicadas realizadas.
Aluno: Débora Rejtman Canepa
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bernardo Gonçalves Bastian Pinto
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Thiago Machado Chacur
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Sabrina Soares Guimarães
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título Avaliação de Hipertensão Arterial Resistente em Hospital de atendimento Terciário do Estado do Rio de Janeiro
E-mail: liliansoarescosta@gmail.com
Docente orientador: Lilian Soares Da Costa

RESUMO
Partindo-se de conceitos de risco cardiovascular expostos em literatura e, sabendo-se que a identificação dos mesmos é de extrema importância na
progressão e aparecimento de doenças cardiovasculares, o estudo da correlação desses fatores parece ser extremamente relevante na avaliação
clínica de pacientes hipertensos de difícil controle, especialmente quando estratificamos seu risco cardiovascular futuro. O presente estudo visa
criação de um banco de dados e a análise de fatores de risco de todos os pacientes com Hipertensão Arterial Resistente, inseridos no Grupo de
Estudos em Hipertensão Arterial Resistente do setor ambulatorial do Instituto de Cardiologia Aloysio de Castro, hospital terciário da zona sul do Rio de
Janeiro. Analisaremos pacientes com idade igual ou superior a 30 anos, de ambos os sexos, que voluntariamente aceitem participar do programa, com
a análise de seus prontuários, dados de exames complementares, preenchimento de questionário específico com análise sócio-demográfica e
antropométrica e exame clínico sucinto. Inicialmente, será realizada uma avaliação de exames complementares já registrados em prontuário médico
nos últimos 12 meses, sendo incluídos no banco de dados os registros de exames de sangue, urina e exames cardiológicos específicos. Em seguida,
haverá o preenchimento de um questionário com variáveis sócio-demográficas, histórico de fatores de risco e realização de exame clínico.
Posteriormente será realizada a análise estatística dos dados coletados, com avaliação do perfil de risco cardiovascular desta população. O presente
estudo aponta para a importância do cuidado institucionalizado à saúde dos pacientes sob uma abordagem multifatorial associado ao tratamento
farmacológico e, almeja em última análise, a demonstração do perfil de risco desta população com hipertensão arterial resistente.
Aluno: Iago Pereira Gadelha
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Avaliação do Abandono de Tratamento com Fototerapia em Pacientes com Psoríase
E-mail: lunaazulay@gmail.com
Docente orientador: Luna Azulay Abulafia

RESUMO
A psoríase é uma doença da pele relativamente comum, crônica e não contagiosa. Caracteriza-se por lesões avermelhadas e descamativas,
normalmente em placas, que aparecem, em geral, no couro cabeludo, cotovelos e joelhos. Surge principalmente antes dos 30 e após os 50 anos, mas
em 15% dos casos pode aparecer ainda na infância. Ambos os sexos são acometidos igualmente.
É uma patologia cíclica, ou seja, apresenta
sintomas que desaparecem e reaparecem periodicamente. Apresenta causas relacionadas ao sistema imunológico, às interações com o meio
ambiente e à suscetibilidade genética. Nos casos leves, hidratar a pele, aplicar medicamentos tópicos apenas na região das lesões e exposição diária
ao sol, são suficientes para melhorar o quadro clínico e promover o desaparecimento dos sintomas. Quando apenas as medidas citadas não são
eficazes, a fototerapia faz-se necessário. Todos os tipos de psoríase podem ser tratados com essa metodologia. O mecanismo de ação da fototerapia
com irradiação UVA ou UVB se faz por meio da atividade antiproliferativa, antiinflamatória e imunossupressora. Em casos de difícil manejo, são
associados medicamentos ao tratamento fototerápico. Como a psoríase pode ter um impacto significativo na qualidade de vida e na auto-estima do
paciente, a interrupção do tratamento pode agravar o quadro. O objetivo desta pesquisa é investigar o motivo pelo qual um grupo de pacientes
selecionados nos prontuários da IDERJ (Instituto de Dermatologia e Estética do Rio de Janeiro) e do setor de fototerapia do Hospital Universitário
Público – Hospital Pedro Ernesto não dão continuidade ao tratamento com fototerapia. Trata-se de um estudo transversal, de base populacional,
entre os pacientes da IDERJ e do Hospital Pedro Ernesto. A amostra será sorteada respeitando aproporcionalidade dos pacientes cadastrados,
pareados entre gêneros. A coleta de dados será por questionários auto-preenchíveis, após a formalização do consentimento informado. Será realizada
análise estatística descritiva. Esperamos que os resultados alcançados, possam propiciar a compreensão do universo complexo que envolve a psoríase,
e a partir de então, estabelecer sugestões de medidas que possam contribuir para melhor adaptação da doença e do tratamento com fototerapia,
propiciar os pacientes melhor qualidade de vida, aplicabilidade e execução do tratamento a partir dos dados obtidos na presente pesquisa.
Aluno: Thayse Gonçalves Fernandes
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Alanna Santoro Vinhas
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Avaliação do controle da Hipertensão Arterial e Diabetes Tipo 2 após orientação e acompanhamento pela equipe da Saúde da Família
E-mail: pduque@globo.com
Docente orientador: Patricia Maria Carla Osorio Duque

RESUMO
Doenças crônico-degenerativas têm prevalência cada vez maior na sociedade, devido aos maus hábitos de vida da população, aumento da
longevidade e tratamento inadequado, são fatores de risco para complicações cardiovasculares, que correspondem às principais causas de
morbimortalidade no Brasil e no Mundo. Nas últimas décadas houve uma mudança no enfoque da saúde no Brasil da cura para a medicina preventiva
com a incorporação das Clínicas de Saúde da Família e Comunidade no sistema de saúde. Esse modelo visa prevenir as patologias mais prevalentes e
suas possíveis complicações, atua através da proteção e promoção à saúde por meio de equipe multiprofissional na atenção primária, para controle de
doenças como a Hipertensão Arterial Sistêmica e o Diabetes Tipo 2. Este sistema é fundamentado no acompanhamento de uma população adstrita a
uma determinada localidade e assistida por um médico e um enfermeiro, além de seis agentes de saúde, que fazem a interação da equipe de saúde
com a comunidade atendida. A adesão do paciente ao tratamento, associada a precoce identificação dessas doenças e assistência oferecida pela
Equipe de Saúde, são fundamentais para o sucesso da terapêutica, que resulta na melhora da qualidade de vida, na redução ou no adiamento de
complicações possivelmente fatais e no menor número de internações hospitalares, o que permite a diminuição dos gastos com saúde pública, bem
como dos índices de mortalidade tão elevados. O Programa de Saúde da Família é um projeto dinamizador do SUS, condicionado pela evolução
histórica e organização do sistema de saúde no Brasil. Tem provocado um importante movimento com o intuito de reordenar o modelo de atenção no
SUS. Pretende maior racionalidade na busca assistencial e tem produzido resultados positivos nos principais indicadores de saúde das populações
assistidas às equipes da saúde da família. As medidas de intervenção comunitária para mudanças no estilo de vida e adoção de hábitos saudáveis
devem ser sustentáveis ao longo do prazo e devem incluir todos os grupos sociais, especialmente aqueles com menores possibilidades de escolha em
razão da falta de recursos e da exclusão social.Com este estudo, pretende-se comprovar a eficácia da intervenção sistemática da Equipe de Saúde da
Família e Comunidade, associada a educação dos pacientes portadores de ambas patologias supracitadas, possibilitando, assim, um controle dos níveis
pressóricos e glicêmicos, aferidos através de exames clínicos e laboratoriais, com consequente melhoria na qualidade de vida e prevenção de
complicações e sequelas.
Aluno: Fernanda Mello Tavares
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Maria Thereza Krüger
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Larissa Matos Bastos
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título Avaliação Estereologica do Rim de Proles Submetidas a Restrição Proteica Gestacional
E-mail: veronicamartini72@gmail.com
Docente orientador: Verônica Clemente Villar Martini

RESUMO
Dados recentes da OMS relatam que no mundo há 20 milhões de crianças menores de cinco anos desnutridas. Estudos epidemiológicos e
experimentais mostram que existe uma estreita relação entre fatores nutricionais no período pré-natal e o desenvolvimento de doenças crônicas
como hipertensão, diabetes e dislipidemia na idade adulta, sendo este processo denominado programação metabólica. Pesquisas mostram que a
programação metabólica provoca adaptações estruturais precoces no organismo como, por exemplo, a diminuição no número de néfrons durante o
desenvolvimento renal que provoca hipertensão arterial devida a glomeroesclerose por sobrecarga de néfrons existentes. Sendo então o objetivo
deste trabalho quantificar estereologicamente o rim de ratos machos e fêmeas submetidos a restrição proteica gestacional. Além de estimular o
espírito crítico e a investigação científica dos alunos de Medicina da Universidade Estácio de Sá.
Aluno: Luiza Póvoa de Souza Guimarães
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Carolina Simas Almeida Pecorari
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Nina Almeida Kobi do Nascimento
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Samuel Alencar de Brito
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título Banco de dados do grupo EUSTAR
E-mail: wabianchi@yahoo.com.br
Docente orientador: Washington Alves Bianchi

RESUMO
O projeto de pesquisa tem como objetivo a análise de aspectos clínicos e epidemiológicos de pacientes portadores de esclerose sistêmica atendidos
na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. O desenvolvimento do projeto será feito como parte do Banco de Dados do grupo EUSTAR,
instituição européia que se destina ao desenvolvimento de estudos e pesquisa em esclerose sistêmica. As informações serão obtidas através de
entrevista e revisão de prontuários de pacientes que assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido. Após coleta, os dados serão avaliados
para posterior publicação. A partir dos resultados podem ser programadas estratégias de intervenção terapêutica para evitar a progressão da doença.
Aluno: João Victor Santos Gomes
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
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Aluno: Raquel Benvenutti Demarch
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título Comparação histológico radiográfica das lesões malignas impalpáveis de mama em peças cirúrgicas de segmentectomias estereotáxicas
E-mail: roberto@carvalhosa.net
Docente orientador: Roberto Luiz Carvalhosa Dos Santos

RESUMO
Introdução. A crescente incidência do câncer que está associada ao aumento da expectativa de vida e consequentemente ao maior envelhecimento
populacional, é motivo de grande preocupação, fazendo-se necessário o direcionamento de recursos e esforços para a prevenção, rastreio e controle
de câncer de mama. A mamografia ainda é considerada o melhor método de rastreio para o seu diagnóstico. Objetivos. Comparar a imagem
radiológica da mamografia pré-operatória e dos segmentos mamários retirados na cirurgia com a imagem histológica das peças cirúrgicas das
pacientes submetidas a segmentectomias estereotáxicas por lesões malignas impalpáveis e suspeitas de câncer de mama. Avaliar a subestimação das
imagens satélites periféricas à lesão principal comparando as imagens mamográficas e o laudo histopatológico em pacientes portadoras de câncer de
mama impalpável. Pacientes e métodos. Serão avaliados comparativamente laudos mamográficos e histopatológicos correspondentes, de 223
pacientes do Hospital Municipal de Ensino da Piedade atendidas no período de janeiro de 2004 à dezembro de 2011 no Pólo de Mama desta unidade e
que foram submetidas a segmentectomia estereotáxica por lesão mamária impalpável e com suspeita radiológica de câncer.
Aluno: Taís Mendes de Lima
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Shaenny Gomes Lopes do Nascimento
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Conhecimentos e expectativas de estudantes de medicina da Universidade Estácio de Sá sobre os riscos de acidentes com material biológico e
as profilaxias da infecção pelo vírus da hepatite B
E-mail: damiao.santos@hotmail.com
Docente orientador: Damiao Carlos Moraes Dos Santos

RESUMO
Estudantes da área da saúde estão sob o risco constante de exposição a material biológico, os quais podem levar a exposição a agentes infecciosos,
dentre eles, o vírus da hepatite B. Entre esses estudantes, os riscos de exposição a agentes infecciosos também são fator de preocupação, que podem
gerar aflições e insegurança durante o contato com pacientes, levando desconforto ao paciente e promovendo deficiências no aprendizado. Isso pode
estar associado ao grau de conhecimento dos estudantes sobre os reais riscos de exposição a material biológico e sobre as medidas profiláticas
disponíveis em casos de acidentes com perfurocortantes. O objetivo do presente estudo é avaliar o nível de conhecimento e as expectativas dos
alunos de medicina, durante os períodos de internato, sobre os riscos de exposição a material biológico e sobre as medidas profiláticas disponíveis
com relação à hepatite B. Trata-se de um estudo transversal do tipo exploratório, desenvolvido com uma abordagem quantitativa. A população do
estudo será composta por alunos do curso graduação em medicina da Universidade Estácio de Sá, que estejam cursando o internato. Será incluído na
pesquisa um total de 120 alunos. Para participarem da pesquisa, todos os voluntários terão que assinar um termo de consentimento livre e
esclarecido. Para a coleta de dados, será aplicado um questionário semiestruturado, com perguntas relacionadas ao conhecimento dos alunos sobre
os riscos da exposição ocupacional a material biológico, sobre as medidas profiláticas disponíveis, estado vacinal e ocorrência de acidentes prévios
com material biológico. Todas as informações serão mantidas em sigilo, mantendo os princípios da ética em pesquisas com seres humanos. Os dados
obtidos serão transferidos para o programa de análise dos dados EPI info 7 (CDC, Atlanta, USA). Os resultados do estudo serão apresentados em
eventos científicos e posteriormente submetidos a um periódico para publicação.
Aluno: Carolina Alencar de Souza Seixas Damasceno
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título Correlação da reserva de fluxo fracionada com a cintilografia miocárdica
E-mail: auroraissa@gmail.com
Docente orientador: Aurora Felice Castro Issa

RESUMO
Estudo prospectivo, observacional no qual serão selecionados inicialmente 50 pacientes de ambos os sexos, com idade maior ou igual a 18 anos
internados na enfermaria do Departamento de Doença Coronária ou encaminhados ao Serviço de Hemodinâmica do Instituto Nacional de Cardiologia
para serem submetidos ao exame de Reserva Fracionada de Fluxo durante a cineangicoronariografia. Os pacientes serão convidados a participar do
estudo e, após assinarem Termo de Consentimento Livre e Esclarecido serão submetidos a Cintigrafia de Perfusão Miocárdica em estresse,
preferencialmente induzido por dipiridamol, e em repouso. Serão comparados os resultados obtidos nos dois exames.
Aluno: Michelle Corrêa Hygino
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Juliana Moutella
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título Educação Nutricional como Proposta na Prevenção de Doenças Crônicas, Provocadas pela Programação Metabólica, para Populações em
Situação de Vulnerabilidade Social no Município do Rio de Janeiro
E-mail: christiane.leal@gmail.com
Docente orientador: Christiane Leal Correa

RESUMO
A desnutrição infantil continua a ser um dos problemas mais importantes de saúde pública do mundo atual, devido a sua magnitude e consequências
desastrosas para o crescimento, desenvolvimento e sobrevivência das crianças. A desnutrição durante o desenvolvimento fetal, bem como durante os
anos iniciais de vida de um indivíduo (Programação Metabólica), tem sido associada ao desenvolvimento de doenças na idade adulta. Dessa forma,
acredita-se que indivíduos que apresentam sinais de desnutrição pregressa podem estar mais susceptíveis a desenvolver doenças crônicas na vida
adulta. Estes danos se propagam para a vida adulta e incluem: obesidade, hipotireoidismo, diabetes II e doenças cardiovasculares. O trabalho aqui
apresentado tem como objetivo identificar as condições nutricionais, e socioeconômicas de moradores de populações em situação de vulnerabilidade
social numa região da zona oeste do Município do Rio de Janeiro e propor intervenções em educação em saúde sobre desnutrição na gestação e na
lactação. Será realizado nas seguintes etapas: 1ª etapa: os candidatos ao estudo serão convidados a participar da pesquisa. Os mesmos deverão
assinar o TCLE. Este deverá explicitar os objetivos da pesquisa e os direitos dos participantes; 2ª etapa: os sujeitos do estudo responderão a um
questionário face a face, contendo perguntas relativas a dados socioeconômicos e a avaliação de frequência alimentar; 3ª etapa: Nesta etapa será
realizada uma oficina culinária de aproveitamento de alimentos. Também, pretende-se nesta oficina orientar os participantes sobre as consequências
da desnutrição e as necessidades nutritivas durante o período de formação de um indivíduo; 4ª etapa: entrevista de avaliação da oficina culinária
realizada. Pretende-se também que a comunidade atendida possa aprimorar o uso dos alimentos, de acordo com a realidade local, e que a educação
em saúde possa promover esclarecimentos sobre as causas e efeitos da desnutrição nos períodos iniciais do desenvolvimento humano.
Aluno: Beatriz Alves Santiago
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Daniella de Menezes Cortez
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
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Título Efeito do aumento do TSH pelo uso de metimazol na cognição e humor em idosos saudáveis
E-mail: dhianahsantini@gmail.com
Docente orientador: Dhianah Santini De Oliveira Chachamovitz

RESUMO
O envelhecimento está associado ao aumento dos níveis de TSH com tendência à direita na curva de distribuição. Pela possibilidade de modificações
associadas nos limites inferiores, questionamos se idosos com TSH na faixa inferior da normalidade, poderiam se comportar como pacientes com
Hipertireoidismo subclínico, com possível indicação de tratamento. Objetivos: Correlacionar numa população de idosos saudáveis (≥ 65 anos) a
cognição através do mini-mental e escala de depressão geriátrica nos diferentes níveis de TSH, e avaliar se a elevação do TSH para a metade superior
da faixa de normalidade, naqueles com o TSH inicial no limite inferior (<1.0mUI/ml), através do uso de droga antitireoidiana, está associada a
melhorias nesses parâmetros. Métodos: Idosos saudáveis ≥ 65 anos, de ambos os sexos, com TSH no limite inferior da normalidade (TSH entre 0,4 e
1,0mUI/ml). Critérios de exclusão pacientes com doenças cardiovasculares, pulmonares, renais, hepáticas, disfunções hormonais, diabetes, neoplasias,
uso de drogas que interfiram na tireoide, adaptação autonômica e limitações físicas. Pacientes do HUCFF/ UFRJ, devem consentir e assinar o TCLE.
Serão realizadas de análise laboratorial de TSH, T4L e aplicação de questionário de escala de depressão geriátrica e mini-mental no basal. Os pacientes
tendo então TSH<1.0mUI/ml, receberão metimazol para atingir TSH entre 2.0-4.0mUI/ml. Após 6 meses com o TSH na faixa alvo repetirão-se essas
avaliações. Esses mesmos pacientes então, serão orientados para suspender o metimazol (cross-over) por 6 meses para se reavaliar os mesmos
parâmetros de depressão e cognição, para avaliar o impacto da elevação do TSH com a intervenção. Conclusões: Nossa hipótese é que os idosos com
TSH na faixa inferior da normalidade possam se comportar como hipertireoidismo subclínico e apresentar maior irritabilidade, alterações do humor,
depressão e diferenças na cognição.
Aluno: Mariana Guimarães Soffientini
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título Efeito do uso de metimazol na Capacidade Cardiopulmonar no pico de esforço em idosos saudáveis
E-mail: dhianahsantini@gmail.com
Docente orientador: Dhianah Santini De Oliveira Chachamovitz

RESUMO
O envelhecimento está associado ao aumento dos níveis de TSH com tendência à direita na curva de distribuição. Pela possibilidade de modificações
associadas nos limites inferiores, questionamos se idosos com TSH na faixa inferior da normalidade, poderiam se comportar como pacientes com
Hipertireoidismo subclínico, com possível indicação de tratamento. Objetivos: Correlacionar numa população de idosos saudáveis (≥ 65 anos) a
capacidade cardiopulmonar no pico do esforço nos diferentes níveis de TSH, e avaliar se a elevação do TSH para a metade superior da faixa de
normalidade, naqueles com o TSH inicial no limite inferior (<1.0mUI/ml), através do uso de droga antitireoidiana, está associada a melhorias nesses
parâmetros.
Aluno: Ana Eduarda Vieira Moerbeck
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título Efeito midriático da fenilefrina a 10%: Comparação entre a instilação de gotas em olho aberto e a vaporização em olho fechado
E-mail: portes@uol.com.br
Docente orientador: Arlindo Jose Freire Portes

RESUMO
Comparar a eficácia fenilefrina a 10% aplicada por vaporização em olho fechado em relação a instilação de gota em olho aberto em pacientes que
irão realizar exame de fundoscopia e avaliar o qual o nível de dificuldade entre os métodos de administração. Ensaio clínico controlado e randomizado
a ser realizado em 100 olhos de 50 pacientes no PSF-Lapa- RJ, sem doenças oculares ou sistêmicas que comprometam a dilatação pupilar. Os
pacientes serão submetidas à instilação de 1 gota de feinilefrina a 10% e aplicação de vaporizador do mesmo midriático no olho contra-lateral. O olho
em que se instilará o colírio permanecerá aberto enquanto o olho a ser vaporizado ficará fechado durante as aplicações da medicação. O diâmetro
pupilar será medido antes da aplicação e 10, 20, 30 minutos após. O processo de instilação ou vaporização será acompanhado por um dos autores.
pós o processo será perguntado ao paciente, questões pré-formuladas sobre a praticidade de ambos os métodos. Aspectos relacionados à
administração serão observados e classificados pelos autores. Este é o quinto trabalho de uma série de trabalhos científicos anteriores realizado no
PSF-Lapa/RJ por alunos de IC da UNESA, visando a Promoção da Saúde e que estuda formas mais fáceis e eficazes de administração tópica de
medicação ocular. A especialidade de oftalmologia é a principal referência do PSF-Lapa/RJ.
Aluno: Camila Monteiro Ruliere
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Nicole Martins de Souza
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/CNPq
Aluno: Anna Carolina Silva da Fonseca
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/CNPq
Aluno: Luiz Felipe Lobo Ferreira
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título Elaboração de cenários de Urgência e Emergência em Simulador de Paciente Real para a utilização em treinamentos de estudantes do Curso
de Medicina
E-mail: silvio.neto@estacio.br
Docente orientador: Silvio Pessanha Neto

RESUMO
INTRODUÇÃO: O treinamento prático com uso de Simuladores de Paciente Real está se tornando cada vez mais utilizado nos Cursos da Área de Saúde
em todo o Mundo, motivando muitos trabalhos científicos na área de Educação Médica, especialmente nos dias atuais onde é crescente a
preocupação com os métodos que privilegiem a “Segurança do Paciente” (Patient Safety). A Universidade Estácio de Sá é pioneira nesta Metodologia
sendo a única a ter um Laboratório de Habilidades e Simulação (LHS) atuante e integrado ao Projeto pedagógico, dentre os Cursos de Medicina da
cidade do Rio de Janeiro. Com o avanço da tecnologia, os LHS estão bastante desenvolvidos, possibilitando a recriação de cenários reais em ambientes
controlados de treinamento prático. Com isso, o estudante dos últimos anos do Curso de Medicina, que tem nas emergências dos hospitais seus
primeiros locais de inserção profissional, tem a oportunidade de vivenciar ativamente os cenários de urgência e emergência. Este treinamento, ainda
durante a graduação, atenua a insegurança habitual dos egressos minimiza possíveis erros quando estiverem assistindo os pacientes reais. OBJETIVO:
Promover a elaboração de cenários para programação de Simulador de Paciente Real (robôs), criando um banco de dados amplo, para utilização em
aulas curriculares de Urgência e Emergência dos estudantes do Curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá. METODOLOGIA: Após a seleção de
temas das situações mais recorrentes nos serviços de urgência e emergência, será realizada uma revisão bibliográfica e elaboração de casos clínicos,
fictícios ou vivenciados pelos autores em sua prática clínica. A sistematização destes cenários será feita com a criação de um modelo de script,
chamado EsPASS (Estácio de Sá Center of Patient Safety and Simulation) Scenario Script, baseado no TuPASS (Tuebingen Center for Patient Safety and
Simulation) Scenario Script (Dieckmann, P; Rall, M). Em seguida, os cenários serão configurados no simulador SimMan®, disponível no LHS da
Universidade Estácio de Sá e ajustes necessário serão feitos até que cada cenário esteja pronto para sua utilização nas aulas. RESULTADOS
ESPERADOS: Criação de acervo de casos/cenários para viabilizar o planejamento das aulas de Simulação, possibilitando a otimização e ampliação do
uso desta ferramenta no ensino médico.
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Título Enteroparasitoses no Brasil e no Mundo – uma análise sistemática da literatura científica
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Docente orientador: Marcia Pereira De Oliveira

RESUMO
As enteroparasitoses são infecções endêmicas causadas por várias espécies de helmintos e protozoários, sendo amplamente distribuídas em várias
regiões de países tropicais e sub-tropicais. Devido ao grande número de pessoas acometidas e aos intensos distúrbios físicos que podem ocasionar,
essas infecções, além de estarem incluídas na lista das doenças negligenciadas pela Organização Mundial de Saúde, representam um sério problema
de saúde pública. A maior parte das parasitoses intestinais pode ser tratada com a utilização de medicamentos de amplo espectro. Apesar disso, o
aumento da densidade populacional, a poluição ambiental, os precários hábitos de higiene da população, e os diferentes padrões de migração
populacional contribuem para a permanência de altas taxas de transmissão de parasitos intestinais ao homem. A análise sistemática da produção
científica pode funcionar como um bom instrumento para a elaboração de programas de controle/prevenção mais eficazes, uma vez que permite o
mapeamento das características epidemiológicas de cada região, além da identificação de novas técnicas de diagnóstico laboratorial e de terapêutica.
O objetivo principal deste projeto é realizar uma análise sistemática da produção científica sobre as enteroparasitoses no Brasil e no mundo. Para isso,
o estudo será baseado no levantamento de artigos científicos publicados no período de 1990 a 2013, utilizando-se base de dados Medline, SciELO e
LILACS.
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RESUMO
O Staphylococcus aureus (S. aureus ) é responsável por um grande número de infecções bacterianas no homem. São cocos gram positivos que fazem
parte da microbiota normal de grande parte dos mamíferos, sendo encontrados em humanos em várias partes do corpo, podendo colonizar fossas
nasais, mãos, pele, orofaringe, trato digestivo e trato geniturinário. Entretanto, as fossas nasais são consideradas como os principais reservatórios
desta bacteria. Em relação à colonização nasal por S. aureus, 20% dos indivíduos são portadores persistentes, aproximadamente 60% podem ser
portadores intermitentes e 20% quase nunca são colonizados. A colonização nasal por S. aureus é considerada como a principal responsável pela
colonização cutânea, pois esta colonização da pele pode estabelecer apenas um estado de portador são ou acarretar desde infecções locais de pouca
gradidade até quadros sistêmicos que podem evoluir para o óbito.
O tratamento empírico destas infecções tornou-se mais complexo a partir da descoberta de cepas de S. aureus resistentes à meticilina adquiridos na
comunidade (CA-MRSA), que não são suscetíveis aos antibióticos beta-lactâmicos, que são as drogas tradicionalmente utilizadas para o tratamento
empírico de infecções estafilocóccicas adquiridas na comunidade. Tendo em vista a crescente prevalência de infecções por CA-MRSA na comunidade,
têm-se sugerido vários esquemas terapêuticos empíricos novos, estes levam em consideração o perfil de susceptibilidade do CA-MRSA à outros
antimicrobianos como sulfametoxazol associado ao trimetoprim, clindamicina e tetraciclinas além daqueles classicamente utilizados para o
tratamento de infecções por MRSA adquiridas no hospital (HA-MRSA). O perfil de susceptibilidade à estes outros antimicrobianos que tem atividade
sobre o CA-MRSA, mas que não atuam sobre o HA-MRSA varia muito entre os diversos paises e por esta razão são necessários estudos regionais.
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RESUMO
O papilomavírus humano (HPV) é um dos agentes mais comumente associados às doenças sexualmente transmissíveis (DST), com grande importância
por sua prevalência na população geral, seu potencial oncogênico e seu grande impacto na saúde pública. Atualmente há poucos estudos sobre HPV
em casais. O propósito deste estudo é, numa amostra de 200 indivíduos, sendo 100 casais acima de 18 anos compostos por homens e mulheres,
detectar e tipificar o HPV na mucosa oral e genital em casais, correlacionando com aspectos clínico¬epidemiológicos e avaliar resposta à terapêutica
no prazo da pesquisa.
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RESUMO
Faz parte do cotidiano do ser humano a preocupação e o cuidado com o bem estar, equilíbrio e aparência. Porém, o portador de feridas crônicas,
pode apresentar lesões de pele com secreção e odor que podem interferir de forma negativa na imagem corporal do indivíduo. Para alguns pacientes,
esta condição implica em profundas modificações no estilo de vida, podendo levar a ruptura das relações sociais, no convívio familiar e no ambiente
de trabalho. A visão estigmatizante sobre os portadores de feridas crônicas os torna vulneráveis a diversas repercussões sociais, como desemprego,
abandono e isolamento. Estes acontecimentos podem provocar sentimentos de tristeza, ansiedade, raiva e vergonha, que interferem diretamente na
sua autoimagem, autoestima e equilíbrio, interferindo no tratamento e reabilitação. No Brasil, as úlceras crônicas são um grave problema de saúde
pública, dependendo de profissionais especializados, em todos os níveis de atenção, e de materiais operacionais. Há uma demanda muito grande por
centros especializados para acolher e tratar adequadamente estes pacientes, que oneram o Sistema Único de Saúde (SUS), situação que deve ser
melhor planejada e organizada. Dessa forma, a maioria dos pacientes não consegue realizar um acompanhamento e tratamento adequados, tendo
prejuízo em sua qualidade de vida, e por vezes sobrecarregando seus cuidadores. Observa-se uma tendência de avaliar as doenças de forma mais
sistêmica, deixando, muitas vezes, a avaliação das úlceras existentes para segundo plano. Entretanto, no contexto econômico da saúde é interessante
criar mecanismos que possam precocemente diagnosticar e tratar as feridas nos casos de diabetes e hanseníase, por exemplo, em um contexto
multidisciplinar. Assim, a resolução destes quadros pode ser melhor alcançada.
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Título Estudo de Cronotipo em estudantes universitários da área de saúde e sua influência na qualidade do sono, na cognição e humor
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RESUMO
Redução do tempo de sono, bem como sua privação, tem sido considerada fatores de risco à população e, portanto, tem tido destaque em tópicos de
saúde pública, visto que ambos estão associados à redução da qualidade de vida e da produtividade. Este estudo tem como objetivo avaliar os
principais aspectos do ciclo sono-vigília, enfatizando as características do padrão de sono e as influências no desempenho acadêmico entre alunos do
curso de graduação de medicina de uma universidade privada e propor métodos que possam auxiliar em especial os estudantes, a minimizar os
problemas de sono que podem prejudicar tanto as notas obtidas nas avaliações universitárias, como em todo seu desempenho estudantil. Desta
forma, pontuaremos fatores como: horários de descanso, aptidão psíquica, relação entre a duração e intensidade do empenho acadêmico que se
relacionam com as teorias pelas quais se tenta justificar os efeitos dos estudos sobre o sono. O estudo será desenvolvido na Universidade Estácio de
Sá, Campus João Uchoa no Município do Rio de Janeiro, Brasil. Todos receberão orientações sobre as etapas do estudo e serão esclarecidos sobre a
assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, responderão a questionários face a face, contendo perguntas relativas a qualidade do sono,
dados sobre insônia, frequência de sonolência diurna, dados sobre qualidade de vida, dados sobre humor, memória e atenção, além dos dados
demográficos e pessoais do aluno e caracterização de preferências de horário de vigília e sono para caracterizar a amostra. O variável desfecho
escolhida será o desempenho acadêmico. As variáveis independentes serão: qualidade do sono, dados sobre insônia, frequência de sonolência diurna,
dados sobre qualidade de vida, dados sobre humor, memória e atenção, além dos dados demográficos.
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RESUMO
O desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2 em indivíduos é resultante do aumento da concentração de glicose disponível no sangue, e ocorre
tanto pela diminuição da ação da insulina quanto pela diminuição da função celular na secreção da insulina. O desenvolvimento da resistência à
insulina está diretamente relacionada à função dos adipócitos do tecido adiposo, com a produção e secreção de adipocinas. Sendo assim, torna-se
relevante conhecer como a produção de adipocinas pelos adipócitos regula a resistência à insulina, evitando o diabetes tipo 2 e suas complicações
clínicas. A ingestão de alimentos/nutrientes está diretamente relacionada às atividades dos adipócitos. Portanto, o presente projeto terá como
objetivo demonstrar como as adipocinas produzidas pelos adipócitos atuam na regulação do diabetes tipo 2, relacionando com as complicações
clínicas e com o papel da ingestão de nutrientes no controle da atividade dos adipócitos. Como procedimento metodológico, será realizada uma
revisão bibliográfica descritiva e exploratória, utilizando-se artigos de periódicos indexados disponíveis nas bases de dados ScIELO e PUBMED. Como
critérios de inclusão, serão selecionados artigos publicados nos idiomas inglês e português, publicados entre 2000 e 2014.
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RESUMO
A introdução de cateteres venosos nos pacientes pode carrear micro-organismos para o sangue, acarretando no desenvolvimento de biofilmes e,
consequentemente, em infecções graves. Alguns hospitais do Brasil reprocessam cateteres, visando reduzir os custos, no entanto, quando
reprocessados, os cateteres podem sofrer danos, os quais podem ser determinantes para o estabelecimento de infecções de circulação sanguínea.
Para prevenir as infecções relacionadas ao uso de cateteres, produtos recobertos com antimicrobianos têm sido desenvolvidos e parecem ser
eficientes para evitar infecções. Este trabalho pretende analisar a relação entre o uso de cateteres endovenosos e o desenvolvimento de infecções de
corrente sanguínea, verificar se o uso de cateteres reprocessados poderia estar associado com a maior taxa de infecções, compreender se o uso de
cateteres anti-infecciosos reduz o risco de infecções, e avaliar os métodos utilizados no reprocessamento dos cateteres venosos. Para a realização do
trabalho, o projeto deverá ser aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá. Serão aplicados questionários a médicos, enfermeiros e
técnicos de enfermagem sobre os tipos de cateteres que são reprocessados em cada hospital e a respeito de detalhes dos métodos usados no
reprocessamento. A análise dos prontuários médicos dos pacientes ou dos cadernos de registro do Laboratório de Bacteriologia permitirá detectar os
principais micro-organismos envolvidos nas infecções de circulação sanguíneas em pacientes que tenham feito uso prévio de cateteres reprocessados
e anti-infecciosos. A relação entre o uso desses dispositivos médicos e a maior ou menor ocorrência de infecções de sangue deverá ser compreendida
por meio do exame dos prontuários. As bactérias serão submetidas a teste para a detecção da capacidade de formação de biofilmes. Esta pesquisa
poderá contribuir na decisão criteriosa sobre o uso de cateteres, incluindo os reprocessados e os anti-infecciosos pelos profissionais e gestores, a
partir do entendimento sobre os perigos à saúde que esses produtos representam e sobre os benefícios proporcionados pelo uso dos mesmos. As
informações obtidas neste estudo poderão auxiliar na implementação de medidas legais que possam garantir a segurança dos pacientes quando da
necessidade de uso dos cateteres.
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RESUMO
Introdução: No Brasil, o câncer gástrico é o terceiro câncer em incidência e mortalidade em homens (8% - 12/100 mil) e o quinto em mulheres (5% 5/100 mil), segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Entretanto, apenas 52% destes pacientes apresentam doença curável no momento do
diagnóstico, com uma taxa de sobrevida em 5 anos de 15% para homens e 18% para mulheres. No momento, a única opção de tratamento curativo
disponível é a ressecção cirúrgica, e a eleição dos doentes passíveis para este tratamento é feita através de minucioso estadiamento. A TC com
contraste é atualmente o método de imagem mais utilizado no estadiamento pré-operatório de pacientes com câncer gástrico. No entanto, cerca 2030% dos pacientes considerados potencialmente curáveis, baseados em exames pré-operatórios de imagem, apresentam doença metastática à
cirurgia, lendo a laparotomias desnecessárias. No intuito de minimizar tal problema, foi proposta a utilização da laparoscopia com fins de
estadiamento, principalmente em pacientes com estádio III e IV. Método: O desenho de estudo escolhido foi a revisão sistemática da literatura com
metanálise em testes diagnósticos de acurácia, elaborada de acordo com todas as normas e recomendações do Grupo de Trabalho em Estudos de
Testes Diagnósticos de Acurácia da Cochrane Collaboration. Serão selecionados estudos transversais de teste diagnóstico e acurácia, nas bases de
dados MEDLINE, EMBASE, LILACS e Cochrane Library, além de estudos não publicados (“literatura cinzenta”) e busca manual de referências. A
estratégia de busca usará os seguintes termos: "Stomach Neoplasms"[Mesh]) AND "Laparoscopy"[Mesh]) AND "Neoplasm Staging"[Mesh]. Os
desfechos primários analisados serão: sensibilidade, especificidade e acurácia. Os desfechos secundários serão valor preditivo positivo e negativo. A
qualidade da metodologia dos estudos incluídos será analisada através das ferramentas Standards for the Reporting of Diagnostic Accuracy Studies
(STARD) e o Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies (QUADAS 2), através de dois avaliadores independentes. A análise estatística será feita
utilizando o programa Review Manager versão 5.2, e demonstrada em gráfico Summary ROC plot e/ou Forest Plot. A heterogeneidade dos estudos
será avaliada através de modelo de efeito randômico, ou fixo caso a amostra total for pequena. Será feita análise de sensibilidade (estratificada) entre
o grupo teste (laparoscopia) e os diferentes grupos controle (tomografia, ressonância magnética, PET-Scan e ultrassonografia). Objetivo: O objetivo
deste estudo é, através de revisão sistemática e metanálise, buscar o maior grau de evidência possível na avaliação do estadiamento pré-operatório
em pacientes com câncer gástrico avançado, comparando a laparoscopia com os métodos de imagem padrão.
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RESUMO
Um importante desafio ao educador é a organização e apresentação de conceitos complexos de natureza interdisciplinar. Particularmente, esse
desafio pode ser observado no ensino de imunologia, uma ciência experimental com implicações diretas nas abordagens clínicas de diversas doenças
infecciosas e não-infecciosas, de natureza inflamatória, crônica e, por vezes, degenerativas. Pelo menos três aspectos gerais parecem contribuir para a
complexidade do ensino da disciplina Imunologia; i) forte conteúdo interdisciplinar; ii) geração de conhecimento em ritmo exponencial nas últimas
décadas; iii) abordagem de mecanismos fisiopatológicos complexos que necessitam de abstração, a partir de fenômenos concretos, por parte dos
estudantes. Dessa forma, apresentamos aqui a proposta de desenvolvimento de tecnologias de multimídia e recursos computacionais virtuais, que
incluirão simulações e jogos associados a recursos tutoriais. Essas metodologias serão aplicadas levando-se em consideração o conceito de que o
aprendizado mais profundo para o estudante de medicina ocorre de maneira eficiente quando está associado a contextos clínicos. Assim, definimos
quatro situações que abordam problemas clínicos atuais e os mecanismos imunológicos subjacentes à fisiopatologia dessas doenças: i) leucemia
linfoblástica aguda e a terapia celular com linfócitos T geneticamente reprogramados; ii) microepidemias de doença de Chagas oral; iii) resposta
alérgica crônica na dermatite atópica; iv) resposta imune deficiente e imunodesregulação na síndrome de Wiskott-Aldrich. Em conjunto, as propostas
contidas nesse projeto permitirão o desenvolvimento e a geração de conhecimento em novas metodologias educacionais para o ensino de imunologia
médica, visando à futura avaliação e aplicação em sala de aula.
Aluno: Patrick Oliveira Dohmann
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Estevão Goulart Ravizzini Monteiro
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Título O SUS e Você – Uma parceria que dá Certo
E-mail: pduque@globo.com
Docente orientador: Patricia Maria Carla Osorio Duque

RESUMO
Na atualidade, a saúde é uma conquista e manter-se saudável um desafio. Conhecer o Sistema de Saúde é imprescindível para a qualidade de vida do
cidadão brasileiro. O SUS está completando, em 2014, 24 anos de implantação e, até hoje, os cidadãos sejam eles usuários ou não, têm dificuldades de
entender e usufruir da rede de atenção do Sistema. Considerando o contexto do desenvolvimento regional, o estudo está centrado na região AP1.0
(área programática de inserção do Campus Rebouças) e caracteriza-se pela existência de vínculos socioeconômicos entre a Universidade Estácio de Sá
(Campus Rebouças) e a Rede de Atenção à Saúde da área de entorno. A pesquisa está dividida em duas partes, a primeira tendo como objetivos:
Conhecer o Distrito Sanitário da AP1.0; Levantar as Unidades de Saúde que compõe a Rede de Atenção à Saúde da AP1.0; Identificar as características
epidemiológicas das Unidades de Saúde da AP1.0; Analisar os dados encontrados através do Programa EPInfo; Levantar o número de funcionários,
colaboradores e alunos do Campus Rebouças; Construir uma cartilha sobre a rede de Atenção à Saúde da AP1.0 destinadas aos funcionários,
colaboradores e alunos do Campus Rebouças. A segunda parte da pesquisa consiste em inserir os funcionários, colaboradores e alunos na Rede de
Atenção à Saúde da AP 1.0, através dos seguintes objetivos: Ministrar palestras aos funcionários, colaboradores e alunos sobre o SUS informando
sobre a Rede de Atenção à Saúde da AP1.0; Sedimentar a participação dos funcionários, colaboradores e alunos no SUS através da e distribuição
cartilha auto informativa da Rede de Atenção à Saúde da AP1.0; Informar sobre o Cartão SUS; Estimular a participação dos funcionários, colaboradores
e alunos em atividades de Educação em Saúde na Universidade.
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RESUMO
Introdução. A taxa de gestação indesejada ainda é alta mesmo em grandes cidades como o Rio de Janeiro. Tal fato se deve ao uso inadequado ou
abandono do método anticoncepcional. Estas taxas poderiam ser minimizadas com uma maior oferta e esclarecimento dos métodos
anticoncepcionais, principalmente os de longa ação como, injeção trimestral de progestagênio (três meses), Implante subdérmico (três anos), DIU de
progesterona (cinco anos) e DIU de cobre (10 anos), e que não sofrem tanta influência do uso incorreto por parte da usuária. Optamos por oferecer o
DIU de cobre, pelo fato deste estar disponível para distribuição na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e por ter mais longa ação. A opção
pela captação destas pacientes no puerpério se deveu ao fato de neste período, a paciente estar mais atenta aos métodos anticoncepcionais e mais
motivada a não engravidar novamente. Objetivo. Avaliar a taxa de aceitação/adesão do DIU pelas pacientes no puerpério imediato, ainda internadas,
após maior esclarecimento e oferta da aplicação do método. Avaliar as complicações na inserção de no transcurso do seu uso e taxa de continuidade
do método com 6 meses e um ano. Pacientes e métodos. Serão contatadas 20 puérperas por semana no período compreendido entre setembro de
2014 e abril de 2015, internadas na Maternidade Carmela Dutra para esclarecimento em relação ao DIU de Cobre e oferta de aplicação. As pacientes
que aceitarem a inserção serão encaminhadas ao Hospital Municipal da Piedade e seguirão o protocolo de inserção estipulado pela Unidade até
atingirem um contingente de 200 candidatas. Estas pacientes serão seguidas inicialmente por 30 dias, seis meses e um ano apos a inserção em caráter
de rotina, e quando necessário, em caráter de urgência. As pacientes serão avaliadas em relação às complicações da inserção, intercorrências do uso e
taxa de continuidade do método.
Aluno: Jessica Czlusniak Alves da Costa
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Carolina Rebeque Botossi
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Marianna Ecard Melo
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bruno Soares da Silva Rangel
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Título O uso do Teatro na Formação do Estudante de Medicina
E-mail: clarissemlopes@gmail.com
Docente orientador: Clarisse Mendes Lopes

RESUMO
Pesquisa sobre experiências de laboratórios de habilidades e simulação no treinamento do estudante de medicina, especificamente utilizando o
teatro. Pretende-se com este Projeto de Pesquisa iniciar um estudo integrando os cursos de Medicina e Teatro da Universidade Estácio de Sá, com a
finalidade de iniciar atividades com pacientes simulados no treinamento do estudante de medicina. A parceria entre os cursos permite que se amplie o
olhar sobre o assunto. Os alunos de medicina poderão contribuir com o conhecimento técnico da área e os alunos de teatro com a criação dos
roteiros e na encenação das situações simuladas. Pretende-se, no primeiro momento da pesquisa, mapear experiências com a metodologia de ensino
baseada em simulação, trabalhando com atores, em cursos de medicina no Brasil. A partir deste levantamento, selecionaremos temas que se prestem
a ser trabalhados através da metodologia proposta. Ao final do projeto, ambiciona-se criar duas situações simuladas a serem encenadas pelos alunos
do curso de teatro para treinamento dos alunos de medicina no Laboratório de Habilidades e Simulação (LHS) do curso.
Aluno: Eliane Abreu Rios
Curso do aluno: Teatro - Licenciatura
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ananda Costa Quintes
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Cecília Nessimian Tostes
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Ana Paula Theodoro
Curso do aluno: Teatro - Licenciatura
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Perfil das notificações de casos de sífilis congênita no município do Rio de Janeiro em 2013
E-mail: luciana.mborges@estacio.br
Docente orientador: Luciana Maria Borges Da Matta Souza

RESUMO
A sífilis congênita, embora de fácil tratamento, ainda é um grande problema de saúde pública no Brasil. Esse estudo tem como objetivo descrever o
perfil de casos de sífilis congênita notificados no município do Rio de Janeiro no ano de 2013. Será um estudo quantitativo, transversal, descritivo, com
análise estatística das variáveis encontradas na ficha de notificação compulsória para sífilis congênita. Ao final do trabalho esperamos contribuir com
reflexões para a melhoria da atenção materno-infantil durante o período de pré-natal.
Aluno: Felipe Elias Álvares Moreira
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Edward Theodoro Dresch
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Perfil do uso de Medicamentos para Cefaleia – Estudo em Estudantes de Medicina
E-mail: fabiola@clinicando.com.br
Docente orientador: Fabiola Passeri Lavrado

RESUMO
O trabalho de pesquisa pretende avaliar a prevalência do uso excessivo de analgésicos e anti-inflamatórios em alunos com cefaleia do curso de
medicina da UNESA. Cefaleia é um sintoma muito comum em toda a população mundial, e predominam as cefaleias primárias tipo migrânea ou
enxaqueca e a do tipo tensional, os dois tipos de dor que mais causam impacto na qualidade de vida dessas pessoas principalmente, a enxaqueca.
Essas cefaleias incidem com maior frequência nas faixas etárias mais jovens (15-30) e assim se observa nesse grupo um consumo maior de substâncias
analgésicas durante uma crise de dor. O fácil acesso a essas medicações analgésicas, na maioria das vezes sem orientação médica, proporciona um
consumo de quantidades elevadas. O uso inadequado e excessivo de analgésicos e ou anti-inflamatórios por tempo contínuo geralmente passa a ser a
principal causa de resistência ao tratamento profilático de cefaleia e é um fator principal em manter o caráter crônico da dor, o que ocorre em 4% a
5% de todos os pacientes com cefaleia. Estudos no nosso meio ainda são necessários para se estabelecer a real prevalência de cefaleia por uso
excessivo de analgésicos na população geral. Vários fatores podem ser destacados como a falta de avaliação medica adequada dos indivíduos com
dor, as facilidades de compra desses medicamentos de forma indiscriminada e o fato de muitos pacientes utilizarem múltiplas medicações em um
episódio de dor e de forma contínua. Os pacientes também deixam de informar o real consumo de analgésicos durante as consultas que realizam
principalmente nos atendimentos clínicos e ou de emergência, dificultando a prevenção do uso excessivo dessas substâncias e por consequência,
deixam de conhecer as complicações clínicas do uso abusivo. A aplicação do questionário é para avaliar, numa população de estudantes com sintoma
de cefaleia, a prevalência do uso excessivo de analgésicos e ou anti-inflamatórios. Os resultados desse estudo poderão ser divulgados inicialmente no
meio acadêmico da instituição para que haja o conhecimento dessa prevalência e suas possíveis complicações clínicas.
Aluno: Rafael Abbud Fernandes
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Gabriela de Andrade Tostes Gerbauld
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Andressa Ribeiro de Matos
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Lucas Lima Najar
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
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Título Tratamento da Leucemia Mielóide Crônica na Era Mesilato de Imatinibe
Docente orientador: Afonso Jose Celente Soares

E-mail: afonsocelente@gmail.com

RESUMO
A leucemia mielóide crônica (LMC) é uma doença mieloproliferativa clonal que surge da transformação neoplásica das células progenitoras
pluripotentes, resultando em uma granulocitose progressiva. É um protótipo de câncer desencadeado por uma alteração cromossômica específica, a
t(9:22) que origina o cromossomo Philadelphia (Ph). Esta translocação resulta na formação de um gene quimérico BCR-ABL, que possui alta atividade
tirosinoquinase sendo responsável pela proliferação celular maligna na LMC. Um progresso dramático no tratamento da LMC foi conquistado com o
surgimento do inibidor da tirosinoquinase Bcr/Abl, o mesilato de imatinibe. O imatinibe induz altas taxas de resposta citogenética e molecular com
alto índice de sobrevida. Apesar destes avanços obtidos com a utilização do imatinibe, tem surgido resistência clínica depois da administração regular
do fármaco, devido a múltiplas causas e, assim, células BCR-ABL positivas persistem na medula óssea e sangue periférico de alguns pacientes, levando,
então, a um incentivo de esforços para o desenvolvimento da segunda geração de inibidores da tirosinoquinase.
Aluno: Pedro Alexandre Ismael Amaral Silva
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Livia Machado Moura
Curso do aluno: Medicina
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: Nutrição
Título Desordens alimentares e seus agravos em meninas adolescentes da cidade do Rio de Janeiro
E-mail: gabimorgado@yahoo.com.br
Docente orientador: Gabriela Morgado de Oliveira Coelho

RESUMO
Na adolescência, o indivíduo apresenta rápido crescimento e desenvolimento que levam à alterações fisiológicas que aumentam suas necessidades
nutricionais. Porém o comportamento alimentar nesta fase ocorre de forma irregular. Tal perfil é ainda mais freqüente em adolescentes do sexo
feminino por tentarem reduzir o peso corporal. A ênfase cultural atribuída ao peso e forma corporal aponta para um “padrão de beleza” direcionado
para a magreza. Desta forma, adolescentes no mundo todo buscam o corpo ideal estereotipado, podendo desencadear desordens alimentares. Estas
se caracterizam por comportamentos alimentares anormais, porém não contemplam todos os critérios para diagnosticar transtornos alimentares.
Geralmente as desordens alimentares são aceitas como transtornos alimentares subclínicos. Desta forma, a investigação da presença de desordens
alimentares se torna essencial para o reconhecimento precoce do problema. As desordens alimentares podem levar a sérias complicações de saúde
como irregularidades menstruais e desmineralização óssea, caracterizando a Tríade da Mulher Atleta, a qual pode também ser encontrada em
praticantes de atividade física e até sedentárias. O objetivo do presente estudo é estimar a prevalência de desordens alimentares e seus agravos em
meninas adolescentes da cidade do Rio de Janeiro. Trata-se de estudo transversal. Serão realizadas avaliações do desenvolvimento puberal pela autoaplicação dos critérios de Tanner; da composição corporal pela absortometria radiológica de dupla energia (DXA); dos parâmetros dietéticos por
registro alimentar de três dias alternados; das desordens alimentares pela aplicação de três questionários padronizados e validados (Eating Attitudes
Test - EAT-26, Bulimic Investigatory Test, Edinburgh- BITE e o Body Shape Questionnaire - BSQ); do estado menstrual por meio de questionário
validado e da densidade mineral óssea também pelo DXA. Espera-se encontrar alta prevalência de desordens alimentares nas adolescentes, com
menor prevalência de seus agravos. Os resultados serão transmitidos às adolescentes e aos pais e em casos positivos de desordens alimentares, os
envolvidos e seus responsáveis serão orientados quanto às possíveis conseqüências desta situação incluindo a inadequação de energia e nutrientes
que prejudica a saúde geral das adolescentes.
Aluno: Calina Paula Pinheiro Nardes
Curso do aluno: Nutrição
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Keli Fátima Pires Torres
Curso do aluno: Nutrição
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Maria do Socorro da Silva Corrêa
Curso do aluno: Nutrição
Situação: PIBIC/Voluntário
Projeto(s) do curso: Odontologia
Título A importância do exame radiográfico para o diagnóstico na clínica odontopediátrica
E-mail: lumontealto@gmail.com
Docente orientador: Luciane Monte Alto de Seabra

RESUMO
O objetivo do presente estudo é comprovar a necessidade do exame radiográfico como auxiliar no diagnóstico de lesões cariosas interproximais, na
clínica odontopediátrica. Serão utilizados os prontuários dos pacientes atendidos na clínica de odontopediatria, para associar os procedimentos que
envolveram as superfícies dentárias interproximais, com a necessidade do exame radiográfico. A primeira parte deste estudo foi realizada em
2013.2/2014.1 e terá continuidade com o revezamento de 2 alunas que irão avaliar os prontuários restantes, completando os últimos 5 anos de
atendimento na disciplina de odontopediatria.
Aluno: Thayná Gonçalves Braga
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Francielle Leite da Silva
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PIBIC/UNESA
Título A influência da dieta líquida infantil na erosão dentária de dentes decíduos
E-mail: lumontealto@gmail.com
Docente orientador: Luciane Monte Alto de Seabra

RESUMO
O consumo excessivo de alimentos e bebidas ácidas, bem como o uso contínuo de determinados medicamentos, casos de refluxo e bulimia, dentre
outros, têm sido listados como fatores responsáveis por desencadear a erosão dental. O presente estudo tem o objetivo de avaliar o potencial erosivo
de substâncias que, usualmente estão presentes com frequência na dieta infantil, em dentes decíduos. Os dentes serão previamente selecionados e
doados pelo banco de dentes da Universidade Estácio de Sá e respectivas soluções. De acordo com o estudo piloto em desenvolvimento, os tempos de
tratamento (imersão) dos elementos dentários serão de 6, 24, 48 e 72 horas. Após os tratamentos, as espécies serão lavadas com água corrente,
secas e fotografadas para que seja feita a comparação do esmalte tratado com o não-tratado. O resultado será descritivo, após a análise qualitativa
das imagens obtidas em microscópio optico. As amostras do teste piloto também serão preparadas para serem observadas em lâminas ao
microscópio. Além disso, será testada uma metodologia analítica através da moldagem dos espécimes com base pesada antes do tratamento e o seu
preenchimento em seguida do tratamento, com uma resina autopolimerizável, com a intenção de avaliar o dano provocado pela erosão no esmalte
tratado.
Aluno: Diogo Bernardino de Carvalho Almeida
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Rafael Araújo de Andrade
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Mariana Hart Signorini
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PIBIC/UNESA
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Título Análise da Distribuição Quantitativa e Qualitativa de Mastócitos e Macrófagos em Lesões Perirradiculares Inflamatórias
E-mail: ramoafop@yahoo.com
Docente orientador: Fabio Ramoa Pires

RESUMO
As lesões perirradiculares inflamatórias (LPIs) são condições frequentes na prática clínica da Odontologia. Associam-se à elementos dentários com
necrose dos tecidos pulpares e manifestam-se usualmente com áreas de destruição óssea próximas à sua porção radicular. Embora os critérios clínicos
e radiográficos para seu diagnóstico sejam bem conhecidos, não se sabe exatamente quais são os processos patogenéticos de sua evolução. Células
inflamatórias e imunes, dentre elas macrófagos e mastócitos, podem participar diretamente de sua evolução, assim como de sua resposta ao
tratamento conservador. O estudo da presença e localização destas células nas LPIs pode fornecer informações valiosas quanto a patogênese destas
condições assim como oferecer subsídios que justifiquem novas estratégias terapêuticas para as LPIs.
Aluno: Rafaela Carriço Porto Baesso
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PET/MEC
Título Avaliação da Expressão de CD4 e CD8 em Lesões Perirradiculares
E-mail: luadias@hotmail.com
Docente orientador: Luciana Armada Dias

RESUMO
A lesão perirradicular é uma doença inflamatória de origem microbiana causada principalmente por infecção no sistema de canais radiculares. O
conjunto de células, tecidos e moléculas que medeiam a resistência às infecções é chamado de sistema imunológico, e a reação coordenada dessas
células e moléculas aos micro-organismos infecciosos é conhecida como resposta imunológica. Além dos linfócitos (T CD4, T CD8 e B), outras células
são também extremamente importantes na resposta inflamatória/imunológica, como as células Natural Killer (NK) e macrófagos e podem ter papelchave no desenvolvimento e perpetuação da lesão perirradicular. Este estudo tem por objetivo verificar a expressão de CD4 e CD8 em lesões
perirradiculares. Participarão do estudo 40 pacientes eleitos para realizar a cirurgia paraendodôntica, com base na anamnese, exame clínico e exames
complementares. As lesões coletadas (20 cistos perirradiculares e 20 granulomas) serão submetidas à análise histológica feita através da coloração de
hematoxilina e eosina. Lâminas silanizadas contendo cortes de parafina serão utilizadas para a realização das reações imunoistoquímicas utilizando
anticorpos anti- CD4 e CD8. A análise das imagens será realizada com auxílio de microscópio óptico e cada lâmina será subdividida em 5 campos de
alta potência, onde serão avaliados o epitélio e o tecido conjuntivo. Serão atribuídos valores (0-2) para cada campo, de acordo com o número de
marcações positivas para o anticorpo. Os resultados obtidos serão comparados com as informações clínicas e radiográficas.
Aluno: Aline Andrade de Moura
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PET/MEC
Título Avaliação da Expressão de CD57,CD68 e Plasmócitos em Lesões Perirradiculares
E-mail: luadias@hotmail.com
Docente orientador: Luciana Armada Dias

RESUMO
A lesão perirradicular é uma doença inflamatória de origem microbiana causada principalmente por infecção no sistema de canais radiculares. O
conjunto de células, tecidos e moléculas que medeiam a resistência às infecções é chamado de sistema imunológico, e a reação coordenada dessas
células e moléculas aos micro-organismos infecciosos é conhecida como resposta imunológica. Além dos linfócitos (T CD4, T CD8 e B), outras células
são também extremamente importantes na resposta inflamatória/imunológica, como as células Natural Killer (NK) e macrófagos e podem ter papelchave no desenvolvimento e perpetuação da lesão perirradicular. Este estudo tem por objetivo verificar a expressão de CD57, CD68 e plasmócitos em
lesões perirradiculares. Participarão do estudo 40 pacientes eleitos para realizar a cirurgia paraendodôntica, com base na anamnese, exame clínico e
exames complementares. As lesões coletadas (20 cistos perirradiculares e 20 granulomas) serão submetidas à análise histológica feita através da
coloração de hematoxilina e eosina. Lâminas silanizadas contendo cortes de parafina serão utilizadas para a realização das reações imunoistoquímicas
utilizando anticorpos anti- CD57,CD68 e plasmócitos. A análise das imagens será realizada com auxílio de microscópio óptico e cada lâmina será
subdividida em 5 campos de alta potência, onde serão avaliados o epitélio e o tecido conjuntivo. Serão atribuídos valores (0-2) para cada campo, de
acordo com o número de marcações positivas para o anticorpo. Os resultados obtidos serão comparados com as informações clínicas e radiográficas.
Aluno: Isabel Castro Serra Eberienos
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PET/MEC
Título Avaliação da influência do tabagismo na evolução da doença periodontal
E-mail: luadias@hotmail.com
Docente orientador: Luciana Armada Dias

RESUMO
O biofilme bacteriano é considerado o agente etiológico primário das doenças periodontais. Porém, o tabagismo é considerado um importante fator
de risco para o desenvolvimento da doença, por influenciar na velocidade da progressão e na efetividade do seu tratamento. O objetivo deste estudo
foi avaliar a influencia do tabagismo na progressão da doença periodontal. Foram selecionados 78 pacientes das clínicas odontológicas da
Universidade Estácio de Sá (UNESA), previamente diagnosticados com periodontite crônica, sendo 39 fumantes e 39 não fumantes pareados por idade
e sexo. A doença foi classificada como: Periodontite Crônica Generalizada Avançada (PCGA), Periodontite Crônica Generalizada Moderada (PCGM),
Periodontite Crônica Localizada Avançada (PCLA), Periodontite Crônica Localizada Moderada (PCLM), Periodontite Crônica Localizada Leve (PCLL).
Foram excluídos do estudo indivíduos portadores de doenças sistêmicas e doenças auto-imune. Foi possível observar que 51,3% dos pacientes
pertenciam ao gênero feminino e 48,7% ao masculino, a média de idade foi de 46,4 anos sendo a mínima de 27 e a máxima de 62. Em relação ao
estágio da doença, nos pacientes fumantes 2,6% apresentavam PCLL, 17,9% PCLM, 15,4% PCLA, 7,7% PCGM e 56,4% PCGA. Já nos não fumantes foi
verificado que 5,1% apresentavam PCLL, 12,8% PCLM, 15,4% PCLA, 12,8% PCGM e 53,9% PCGA. Não houve diferença estatisticamente significativa
(p>0,05) entre os grupos do estudo. Concluiu-se que o tabagismo não atuou como um fator agravante para progressão da doença periodontal nos
pacientes avaliados.
Aluno: Juliana Maria Martins Gonçalves
Curso do aluno: Odontologia
Situação: IC/FAPERJ
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Título Glicemia Casual de Pacientes das Clínicas Odontológicas da Estácio – Uma pesquisa epidemiológica
E-mail: tramontaniramos@gmail.com
Docente orientador: Ruth Tramontani Ramos

RESUMO
Dados do ministério da Saúde apontam que o Diabete Melitus vem aumentando sua importância pela crescente prevalência.. Atualmente, existem
mais de 285 milhões de diabéticos nos cinco continentes; aproximadamente 90% são do tipo 2, que envolve resistência ou produção diminuída de
insulina, e 10% são do tipo 1, no qual a insulina não é produzida. Cerca de 197 milhões de indivíduos em todo o mundo têm tolerância à glicose
diminuída. Estima-se que, em 2025, esse número chegará a 420 milhões de pessoas. OLIVEIRA, G.F. et all, (2011). Por afetar tal número de indivíduos,
estar associada às incapacitações, mortalidade prematura acarretar no desenvolvimento de doenças e envolver altos custos no controle e no
tratamento e das complicações, o DM é considerado um problema de saúde pública. Cerca de 50% dos portadores são assintomáticos ou
oligossintomáticos, o que dificulta o diagnóstico e o controle da glicemia. Segundo TEIXEIRA, L. & MACHADO, A.C. (1999), e DAVIDOFF, F.(1997) o
diagnóstico do DM é feito a partir da presença de glicemia acima de 126 mg/dL em duas ou mais ocasiões; glicemia casual com valor igual ou acima de
200 mg/dL associadas a sintomas de DM (polidipsia, poliúria, polifagia, perda de peso e astenia) ou através de outros testes. Atualmente os testes
rápidos de glicemia têm sido considerados precisos se comparados ao teste laboratorial convencional. Estes testes normalmente baseiam-se em uma
punção de uma gota de sangue capilar e análise imediata por um aparelho portátil, tornando bastante simplificado o método. A associação desses
testes com o IMC pode também contribuir com o diagnóstico precoce da doença. Este trabalho tem o objetivo de avaliar a glicemia casual e o IMC dos
pacientes atendidos nas clínicas odontológicas da Estácio, enfocando também os fatores de risco para o Diabetes Melitus através de prontuários
odontológicos, com a finalidade de incrementar os dados epidemiológicos deste parâmetro e colaborar com as medidas coletivas de prevenção
primária.
Aluno: Gabriela Pereira Fontes
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Nathalia Manhães Mendes de Azevedo
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Camila da Roza Deseta Carvalho
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Manuella Pereira Novoa de Amorim
Curso do aluno: Odontologia
Situação: PIBIC/UNESA
Projeto(s) do curso: Psicologia
Título A relação entre corpo e afeto na psicanálise a partir do postulado da pulsão de morte
E-mail: nelma.cabral55@gmail.com
Docente orientador: Nelma de Mello Cabral

RESUMO
O projeto que ora apresentamos faz parte do projeto iniciado em agosto de 2012 com o título “A relação entre pensamento, corpo e afeto na
psicanálise” e que foi redefinido em 2013 para “A relação entre corpo e afeto na psicanálise”. A partir dos resultados obtidos a pesquisa que vem
sendo realizada sobre a relação entre o corpo e o afeto na psicanálise, pretende-se dar continuidade a essa investigação considerando como
amostragem textual para 2014-2015 os artigos da obra de Freud que vieram após o postulado de uma pulsão sem representante no psíquico, a pulsão
de morte. Se os resultados da pesquisa de 2012-2013 podem ser conferidos no artigo “Corpo e afeto nos primeiros escritos freudianos” publicado na
Revista Epos (http://revistaepos.org/?p=955) e no resumo expandido “O excesso nos primeiros escritos freudianos” que se encontra nos Anais do X
Simpósio do Programa de Pós-graduação em Psicanálise da UERJ Psicanálise e saúde: entre o Estado e o sujeito, p. 286-292
(http://www.pgpsa.uerj.br/), alguns dos resultados parciais da pesquisa em andamento já se encontram contemplados em um primeiro artigo que
tem como título Narcisismos e algumas patologias narcísicas na clínica psicanalítica e que se encontra em fase final de redação. Esse primeiro artigo,
cujos autores são Nelma de Mello Cabral, Ricardo Defranco Lobato da Fonseca (participante formalmente da pesquisa até janeiro de 2013) e Dárcia
Marques O. da S. Tibúrcio aborda a concepção de narcisismo introduzida por Freud na psicanálise para explicar a constituição do eu e os sofrimentos
narcísicos que podem resultar de alguma perturbação nesse processo de constituição. Aborda também alguns distúrbios narcísicos contemporâneos
que têm como base um estado deprimido. A depressão foi considerada pela OMS a segunda enfermidade mais frequente da atualidade, seguida por
diversas formas de compulsões. Se nas depressões o que se observa é uma inércia corporal e psíquica, nas compulsões observa-se uma hiperatividade
sem rumo e sem direção. Em ambas, manifesta-se o comprometimento dos processos defensivos, do corpo e do afeto. O estresse, a fadiga crônica e o
pânico também evidenciam a prevalência do corpo e o comprometimento do afeto. Tais enfermidades nos levam a indagar também sobre as
transformações radicais na cultura contemporânea, em que o corpo assume um lugar de primazia como um bem da pessoa e em que as afetações se
expressam através de sensações de vazio e alterações do humor. Considerando a importância não só de um estudo vigoroso sobre o afeto e o corpo
na psicanálise justificamos a importância da continuidade desse projeto de pesquisa no avanço que pretende realizar articulando essas noções, tendo
em vista que já podemos enunciar como resultado parcial desse período de pesquisa que se o sofrimento neurótico tem por base um conflito
psíquico, as neuroses narcísicas nos artigos freudianos mostram o comprometimento do sujeito no estabelecimento da relação com o outro, que se
manifesta num retraimento e numa fixação da libido no eu. Adotaremos como estratégia de trabalho de pesquisa o pensar metapsicológico proposto
por Freud. Trata-se no pensar metapsicológico de um procedimento de pesquisa que se volta para uma forma de especulação rigorosa e densa dos
processos subjetivos e suas formas de adoecimentos visando a uma teorização sobre o sofrimento psíquico contemporâneo e a clínica. Pretende-se
com essa pesquisa contribuir com a investigação de novos recursos teóricos e clínicos que possam auxiliar na solução dos impasses e desafios da
clínica psicanalítica contemporânea, cujas formas adoecimento psíquico não mais se restringem à nosografia distribuída entre neuroses, psicoses e
perversões. Apostamos com Birman e outros psicanalistas que a “psicanálise é uma poderosa prática de subjetivação” (BIRMAN, 2009, pg. 3) que pode
possibilitar ao sujeito a dissolução da dor que dilacera seu psiquismo e atinge o seu corpo e com Kristeva que “amanhã a psicanálise poderia ser um
dos raros lugares, preservados, de mudança e de surpresa, isto é: de vida” (KRISTEVA, 2002, pg. 54).
Aluno: Dárcia Marques Oliveira da Silva Tiburcio
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Vladimir Porfirio Bezerra
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Maria Angela Fonseca de Andrade
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Bruno Benício Lima
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Alienação parental : uma revisão sistemática sobre a atuação do psicólogo
Docente orientador: Stella Luiza Moura Aranha Carneiro

E-mail: lumoura10@oi.com.br

RESUMO
O presente trabalho versa sobre o Instituto da Alienação Parental envolvendo a importância do papel do psicólogo em razão das atualizações advindas
pela Lei 12.318/ 10 que compreende e protege os direitos e a necessidade da criança em continuar o convívio com seus pais após a dissolução do
vínculo conjugal, bem como punir aquele que agir de forma a privar a criança ou adolescente desse direito. Será abordado o trabalho do psicólogo
frente a esta realidade em relação à identificação de tal fenômeno e os encaminhamentos realizados por este profissional após esta situação
identificada. A pesquisa será desenvolvida através de uma revisão sistemática descritiva que busca ampliar o conhecimento sobre a prática do
psicólogo frente a estas demandas. Os estudos incluídos nesta revisão serão selecionados através bases de dados eletrônicas brasileiras. São elas :
Bases Bibliográficas - Index Psi Periódicos Técnico-Científicos, Index Psi Divulgação Científica, Index Psi TESES, Index Psi LIVROS ; Bases em Texto
Completo - PePSIC, SciELO, Index Psi Livros Eletrônicos (E-BOOKS), Index Psi TCCs, Dicionário Biográfico de Psicologia, Anais e Resumos de Congressos,
RedAlyc, Latindex , Livros Eletrônicos de Psicologia em Acesso Aberto; Bases em Ciências da Saúde e áreas correlatas - LILACS, Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS Brasil), Biblioteca Virtual da FAPESP, Biblioteca COCHRANE, Portal de Evidências; e Terminologia em Psicologia, Terminologia em Ciências
da Saúde (DeCS). Os descritores utilizados para a escolha deste método serão justificados por permitirem que estudos semelhantes publicados sejam
analisados de forma crítica. Será possível evidenciar a forma como o psicólogo identifica e trabalha nos casos de alienação parental, possibilitando,
assim, mapear as possibilidades, dificuldades e limitações dessa atuação. A alienação parental é um abuso do exercício do poder familiar e um
desrespeito aos direitos da personalidade da criança em formação, trazendo consequências profundas ao desenvolvimento . Esta pesquisa em tela
trata de forma aprofundada da evolução do conceito da alienação parental, seus efeitos e consequências para os alienados. Visa , principalmente , a
identificação e a análise do trabalho do psicólogo frente a este abuso afetivo, que decorre da prática da alienação parental. Além disso, envolve
claramente questão de interesse público, ante a necessidade de exigir uma paternidade e uma maternidade responsável, compromissadas com o
cuidado , bem como com o dever de resguardar a saúde mental das crianças envolvidas.
Aluno: Viviane Magdaleni Pereira
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Correlação existente entre satisfação no trabalho e comprometimento organizacional afetivo: um estudo sobre comportamentos de
trabalhadores
E-mail: jesianemarins@hotmail.com
Docente orientador: Jesiane De Souza Marins

RESUMO
O presente projeto objetiva investigar a correlação entre as variáveis satisfação no trabalho e comprometimento organizacional afetivo (ECOA). Para
tanto serão aplicadas duas escalas já validadas em duas empresas, sendo uma no ramo da educação e outra no ramo da saúde. O instrumento de
satisfação conhecido como Escala de Satisfação no Trabalho – EST foi construído e validado por Siqueira (2008) com objetivo de avaliar o grau de
contentamento do trabalhador frente a cinco dimensões do seu trabalho (satisfação com os colegas, satisfação com o trabalho, satisfação com a
chefia, satisfação com a natureza do trabalho, satisfação com as promoções). A outra a ser utilizada será a Escala de Comprometimento
Organizacional Afetivo (ECOA), validada por Siqueira (2008), responsável por avaliar a intensidade com que um empregado nutre sentimentos
positivos e negativos frente à organização que o emprega.
Aluno: Augusta Regina Bastos de Carvalho
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Claudia Márcia Rangel Ribeiro
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Levantamento do perfil de jovens adultos usuários de álcool em Macaé e região
E-mail: lisboaav@hotmail.com
Docente orientador: Aline Vilhena Lisboa

RESUMO
Esta pesquisa de iniciação científica compreende a continuação do trabalho de investigação iniciado em agosto de 2013. Temos a intenção de
estender o levantamento do perfil de jovens adultos usuários de álcool a outras regiões próximas de Macaé. Seguimos com o objetivo de
compreender os principais fatores de risco que levam esta população ao uso. Permanecemos com a hipótese de que o jovem usuário de álcool
começa ainda na adolescência e acrescentamos a ideia de que a privação e vulnerabilidade afetivas e o contexto social-familiar conturbado
compreendem fatores de risco que conduzem à opção de uso. A vulnerabilidade tanto quanto a privação afetivas compreende fatores de risco, pois
pode vir acompanhada por alguma comorbidade psiquiátrica como depressão maior e ansiedade. Do ponto de vista do contexto social-familiar
podemos elencar os baixos recursos materiais e simbólicos, as dificuldades de acesso às informações, defasagem escolar e falta de integração e
estrutura familiares. Continuamos a proceder com a investigação qualitativa, sendo a entrevista presencial com questões semiestruturadas o recurso
metodológico adequado. Os sujeitos entrevistados serão jovens, entre 18 e 25 anos, na quantidade de 20 voluntários. A análise de dados contará de
uma descrição qualitativa dos conteúdos e a divulgação dos resultados será feita através de publicação em periódico científico e em eventos
científicos. A pesquisa contribuirá para divulgação de dados mais recentes sobre o perfil de jovens usuários de álcool, residentes no norte fluminense.
Os estagiários continuarão a acompanhar a análise dos dados e poderão desenvolver, futuramente, projetos de trabalho de acolhimento e
atendimento aos jovens no Campus UNESA/Macaé.
Aluno: Maria Cristiane de Sousa
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Tatiane Cantiliano Rodrigues
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Waldir Ferreira de Matos
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: João Anastacio Rufino
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
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Título Relação família e jovem usuário de álcool em Macaé e região: compreendendo história de vida parental e particularidades habituais
E-mail: lisboaav@hotmail.com
Docente orientador: Aline Vilhena Lisboa

RESUMO
O presente projeto de pesquisa de iniciação científica destaca a relação família e jovem usuário de álcool como desdobramento da pesquisa de
iniciação científica atual sobre o perfil de jovem usuário de álcool na cidade de Macaé, que está em andamento na UNESA/Campus Macaé. Estudos
reafirmam que o contexto familiar do usuário de álcool é caracterizado pela falta de diálogo, exemplo e limite, compreendendo um grande causador
de estresse e de desgaste emocional. Além desses dados, encontramos o prejuízo no desenvolvimento emocional e físico de crianças e adolescentes,
que acreditamos ser um dos problemas mais relevantes. Temos por objetivo principal compreender a relação família e jovem usuário de álcool em
Macaé e região, observando a história de vida dos pais e as particularidades habituais da convivência entre pais e filhos. A fundamentação teórica terá
como base o diálogo com pesquisadores da área de família e casal e pesquisadores da área de dependência química, a fim de que seja construído um
arcabouço diferenciado, apresentando dados relativos às categorias temáticas constituintes da pesquisa. Pretende-se investigar qualitativamente os
dados, a partir da análise do conteúdo subtraído da entrevista presencial com o pai ou mãe de jovens entre idades de 14 e 25 anos, usuários de álcool
e que frequentem o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas da cidade de Macaé. O método de coleta de dados compreenderá a
aplicação de um questionário-inventário durante um encontro. A análise de conteúdo por saturação será o nosso eixo norteador para a leitura dos
dados, o que significa estar atento à repetição dos mesmos, informações em comuns e diferenciadas. Os riscos da pesquisa são controláveis e
calculados. Os benefícios permitirão reflexões para estudos futuros sobre a relação história e particularidade familiar, e fundamentos teóricos para
que sirvam de referência às ações públicas e privadas de prevenção primária ao uso de álcool.
Aluno: Cristiane Silva Araújo Grisostolo
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Andrea de Souza Brito
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Ordelina de Moraes Simões
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Valdelúcia de Alvarenga Caldas
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Título Representação social da saúde
E-mail: alpdeb@uol.com.br
Docente orientador: Ana Lucia Paes de Barros Pacheco

RESUMO
O presente estudo tem como objetivo conhecer a representação social da saúde para jovens de baixa renda e os conteúdos mais comuns associados
ao tema. A abordagem teórica metodológica utilizada será a Teoria das Representações Sociais. Moscovici (1978) explicita que a representação social
pode ser considerada: uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre
indivíduos; um conjunto de conceitos, proposições e explicações originado na vida cotidiana no curso de comunicações interpessoais; teorias do senso
comum, em sua versão contemporânea. Escolhemos trabalhar com a teoria das representações sociais por entendermos ser esta um instrumento
relevante para conhecer as motivações das pessoas. Uma vez que, a representação social que os jovens possuem da saúde estará, possivelmente,
influenciando na maneira com eles irão atuar na realidade social. Participarão da nossa pesquisa aproximadamente 100 jovens (sendo 50 do sexo
feminino e 50 do sexo masculino), voluntários, do estado do Rio de Janeiro e com idades variando de 18 a 25 anos. Para a coleta das informações, será
utilizado um questionário com perguntas abertas e fechadas. As questões objetivas abordarão os seguintes aspectos: as características
socioeconômicas – sexo, idade, estado civil, ocupação, renda e escolaridade dos participantes. Com as questões abertas buscamos conhecer qual a
representação social que jovens têm de saúde, como avaliam seu estado de saúde e bem estar, sua qualidade de vida e condição de vida.
Aluno: José Maria dos Santos
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/Voluntário
Aluno: Stella Camargo Pace
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Muriel Cruz Corrêa Lima
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Título Sintomas de depressão em pacientes com Doença Renal Crônica de um hospital do município do Rio de Janeiro
E-mail: lianafx@yahoo.com.br
Docente orientador: Liana Furtado Ximenes Braga

RESUMO
A Doença Renal Crônica (DRC) atinge a aproximadamente 12 milhões de brasileiros (Sonesp, 2011). Segundo dados do Censo divulgados pela
Sociedade Brasileira de Nefrologia, o número de brasileiros que realizavam tratamento dialítico, em dezembro de 2010, era de 92.091 (SBN, 2011). O
transtorno de depressão maior é um diagnóstico comum entre aqueles que realizam tratamento de substituição renal (Kimmelet al., 2007; Hedayati e
Finkelstein, 2009).O objetivo deste estudo é investigar a magnitude dos sintomas de depressão e outros transtornos psicológicos em pessoas com
doença renal crônica que realizam terapia renal substitutiva de uma unidade hospitalar. Trata-se de um estudo de corte transversal. Será realizado um
inquérito em pacientes com o diagnóstico de DRC na unidade de tratamento hemodialítico e de diálise peritoneal em um hospital da Rede Hospitalar
Federal do Ministério da Saúde. A entrevista será aplicada nos pacientes lúcidos e orientados que tenham o diagnóstico de Doença Renal Crônica
Terminal. O Serviço de Nefrologia dialisa em média cerca de quarenta pessoas por mês e estima-se que participarão da pesquisa cerca de cinquenta
pacientes. Serão utilizadas os seguintes instrumentos: Escalas de autoestima (Rosenberg, 1989; Avanci et al., 2007); Escala de Apoio Social (Chor et al.
,2001); Inventário Beck de Depressão, segunda Edição (I-II); Self-ReportingQuestionnaire (SRQ-20) , o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e dados
do exames de sangue:creatinina, potássio e ureia que são exames de rotina na unidade de saúde.Serão avaliados o perfil psicossocial com
levantamento de dados como renda, profissão, cor da pele, sexo, idade, religião, estado civil e nível educacional. Também serão avaliadas as
representações sociais da doença renal crônica (Bardin,2009; Sá, 1998). A análise dos dados será realizada por meio de descrição da frequência
absoluta e relativa e do cruzamento de variáveis, através dos programas Epiinfo 3.5.2 e SPSS versão 13.0. Espera-se que os resultados da pesquisa
forneçam subsídios para melhor atuação da equipe que atua com o paciente com DRC, bem como conhecer o impacto do tratamento dialítico na
saúde mental destes pacientes.
Aluno: Rachel do Nascimento Barcelos
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Alessandro da Silva Basílio
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Nina Carolina Santos Arantes Burgos
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Carina Cerqueira Machado
Curso do aluno: Psicologia
Situação: PIBIC/UNESA
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Título Big Data e Governança de Informação
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RESUMO
Big Data é definido como um desafio onde há um desequilíbrio entre os dados disponíveis e os conceitos e tecnologias de informação atuais. Não há
suporte adequado para essa grande quantidade de dados e esta enorme quantidade de dados não cria valor para as organizações pois, em muitos
casos, não têm a qualidade adequada ou não estão em conformidade com as leis e regulamentações da organização onde estão inseridos. A
governança de informação vem para auxiliar a organização neste desafio. Este projeto tem por finalidade estabelecer os vínculos entre estas duas
questões e apresentar um framework inicial capaz de viabilizar a governança da informação nas organizações.
Aluno: Alvaro Bragger Sabino
Curso do aluno: Sistemas de Informação
Situação: PIBIC/UNESA
Título Protótipo Construído a partir de Automodelismo, Detector PI Polonês e Plataforma Arduino Utilizado na Inspeção Externa de Oleoduto
E-mail: robson.santos@estacio.br
Docente orientador: Robson da Cunha Santos

RESUMO
O projeto visa a construção de um protótipo autônomo utilizando chassi de automodelismo para inspeção externa de oleodutos enterrados. Normas
utilizadas pela Agência Nacional de Petróleo - ANP 2/2011, o duto é designação genérica de instalação constituída por tubos ligados entre si, incluindo
os componentes e complementos, destinada ao transporte ou transferência de fluidos, entre as fronteiras de unidades operacionais geograficamente
distintas. Os dutos são compostos por oleodutos ou gasodutos e na sua maioria enterrados a cerca de 2 metros de profundidade. O protótipo
acompanhará o oleoduto enterrado através de detectores de metal (PI Polonês) e armazenar as coordenadas x, y e z do mesmo através de um
programa implementado em linguagem de programação JAVA. As coordenadas armazenadas serão comparadas com as coordenadas de projeto,
determinada pelos componentes da criação do protótipo. O oleoduto utilizado na pesquisa será enterrado a cerca de meio metro de profundidade
com a intenção simular possíveis desvios. Esses desvios são decorrentes de possíveis esforços externos ocasionados por deslizamentos de terra pela
proximidade de encostas em regiões com alto índice pluviométrico. O protótipo será montado sobre um chassi de automodelismo com dois
detectores de metal em sua frente, utilizando tecnologia do PI Polonês. O direcionamento do protótipo ocorrerá a partir do uso dos detectores e dos
motores de passo para posicionamento mais preciso. Os motores de passo não fazem uso de escovas ou comutadores e tem em sua estrutura um
número fixo de polos magnéticos que determinam o número de passos por revolução. Com a utilização desses motores se pode obter uma maior
resolução de posição e operação mais macia, em detrimento de outras características. Os motores serão interligados a uma placa Arduino Mega que
fará todo controle do direcionamento e armazenamento das coordenadas em placas específicas. O projeto utiliza tecnologias inovadoras, criando uma
ferramenta que é acessível, com baixo custo, flexível e facilidades de utilização, dando oportunidade aos alunos de dos cursos de graduação
Engenharia de Petróleo e de Sistemas de Informação, interagirem e participarem de um projeto com alcance aos controladores mais sofisticados e de
ferramentas mais bem elaboradas.
Aluno: Júlio Cesar Paiva Ribeiro
Curso do aluno: Sistemas de Informação
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Iorran Marcolino de Castro
Curso do aluno: Sistemas de Informação
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Sandro Ranieri Lage da Silva
Curso do aluno: Engenharia Civil
Situação: PIBIC/UNESA
Aluno: Luan Carlos de França Rodrigues
Curso do aluno: Engenharia de Petróleo
Situação: PIBIC/Voluntário
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